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 لل ميصرلا متل لا ىسب

 ل ا تا ا
 4 يعمْحَأ ِهِباَحْصاَو هلا و ٍدَّمَحَم اًنوْيِفَش وام ٍدّيَس قاع رم ميدل

 .نيستس كِبو رّيَخَلاِب ُمَكَنَو ا ا را لا

 ةلرطلس ليريت سم ناددا لس انبكس لاعفاو داما تالتتس مدد
 . لوب مواسم
 لس ريم ك ناضاوتب ل د هد : ظفقل

 عروض »لك سس سشود ىرظفل
 - ف وو دعب لب تكول نفل ناس :
 مدلك مان ارسود اهل عروشاولا بر انك بنج سس كو قفلر اد لحم: روف

 هم
 بناتك يب ماب دوج كوك جنتي ا ١ لتلك

 . لع نع ليا ضي رشل اللا اسود وت لت : .نيارسلا
 فرح م» لعقد ما ار س سنت

 .مفسطوت دام ل كل م ساروا لوب لاك ننس سيي_ركوو , مس
 سيطر لب لك ان ل وكل صاروا لاب لل يس سترك و. لض

 (قددب لسا َّرَسصح
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 هدو ردم تع نوي ضل سرت عرب لكم و قا
 نب نات 1

 000 8 مسد - نان ادددجوي للاع ممر ناب تشمفل اك ام(

 م
 اج ممر نتشإب) ردصم(ار : لع حرا

 كح سار (انركتدر وصح سعب سيلك ساو لاوقا تح ستتم وو. رررصم

  رداصم حم( تان ان سر كج وردا 0

  تازننثم عض مزلاو دكت در ٌوصاَت سيل و الكف م سكر مس و قش

 بج يجو الكف ل راه لسا ةيددد ادب كت تنس كريد ج مس هو :رماج
 - داو تن (تغردر

 تايب لك
 تاكح جب - يب كس دك يد « مزن شنب تلح

 لارعا تلج سو لانب تلح :١ شل ود كت اح
 عطب دد سس لاوتسا كرر مزال يك تل ب ل انب تا
 ورك قف ل اع , ميتا تاك
 - ومو سردكر بتر وسلم وبرك بج حر وتل وبيض رجوع
 و نمار يدلك دج تسلب سلا لبر عا تلح
 - رج - بضن عقر : يزرعا تاكرح

 واجر رطك تبدد ورججم د /بضي زكا بر وصل وو فر رررك مت: عر م



 هه

 رسم وأو الركأءا دب داك تركت يكسر[ دلس لك وكس مزج
 - سلس مت اولادي مز | كادد ١ لس تكن ولع

 . ست دورغا م
 . بتل ناد اب نوكيا نكات
 - لب رصْنُي : ب سل لب يفيض بيتا اف كت اكتو فد: خبص

 زامنا الق تشو خبط اك لكسر سود” بسيتت زن و ىكاكتو فورت: :(نكدو

 - دب لكك ررقشيل_ ع ذات

 لس يبست كلن
 رضاعس) 2 يداضم (0) نا

 امد سار تك وم دارززنش زاك سستلخفوو , ا

 مسع لوكذ_ 2 نالدد هدر واو داس سيل عفو: عرراضه ل مخ

 اصلك اي دس تملك هور تسكِم

 ىلاقر كا هيج ماها هذا نب سبات ورح لذ

 و ل اسس : باف ران تود: عم ورإ ريل ” كا: رماد

 ءةران: 550 لاذ م ابيع عام

 هلتما

 . يكل انح . اكان دخدد  اياهكر ان اذ دشاب
 - دشمار ل لام ليبسيج سقي لعافوكل لو نس ركماكب لع او

 دان | ل لازم ليي ميج م فاو لعف اه ام ريح: رب لوقف

 ياك لافم ليبسجع )نط كل عا تبن كس بلو. فورم ل مث



 ن

 شاطى سوو تي وم فرط كرب لوتخم دبش كس جعفر و . ل ور للمخ
 ايلا

 د ,ترذم لمت

 - اياعك ع للام لي
 مدع و اكاي اتت كنس وشاي هلك كس ماكسس ست عنو :

 . ايكرببارب لام قرسمت
 اج اي الل دس اتبركل عاف نفل دج ض رش هس لعذ :(لع اري

 سا قيل لع اقرا

 ريتست» راب (1) + ل يشد لكلعازريض
 و اب راجالإ تح نابرن د كس بتقليل م : زرابي

 للعفو سرك 1 اجار تالا للاب رازا هزيم كك رست
 ل

 فوت يثمر لعن نازوا
 حريم «* ايكفسدرمكيا سا نع عر مرفأو ا داق ع متبص نردو

 جروزعم 0 » ايل تدوكلكيا سا باضثتماو تلم م وتبدا « ماد اهكسونستبودا باندا اوُكعَم مد « فلا ايكذ_سومد»نا باند لَصَق»
 0 3 فلا ايكذ_نروعودنا باف تويت اَنَلَمَف ه)
 0 اس * ن اكد دوزروك كتبنا بلاغ كنيؤوم عم َنْلَعَم و

 - وجد لق عاب انو جد دد هيا لورا اكايدركم زال نولس 0



 راكم هيل قبص ذو
 ايكذ_دملكيا راع رام ماو َتْلَعَف ©

 ايكذ لدصود# لذ ايثت اًينَلَعَم
 ايل لوو تبت ركل عم مشلح (9)
 ايلذ_تروعلياو ,  تولدعاو تلَعف

 ب د تو

 ايل سوقروكى تس را نوم عمج ّخوْفَمَم ()

 ايك دس سس مكتشماو تلحق

 “ ان ١اس سك طم حم اَنْلَحَف نم
 ب ساو فكي ثيينان تمالع “ ث « ىىدو سابع اغ ثنلدعاد

 .جيداوب كوغار ادكت ا كيف

0 
 نيعتم ارت كر كن وا هب ان' دب خفر رملكر اذ كس ف ورعم ىثتار :هلعاق

 لع لنوم لينلاو نين لكمالدواىلوم ليج
 ,لاذف تنزع و , بل افرك ينل م افران دعاور قف م سوفا نر

 (باغ ثسالاينشت

 . مضرب( افلم تر ذهشل مس
 - انام نوكس ب لرخص ف لاب

 در نا عزا ار مس دمانفل سمت ؛ كود
 دام لب تددخاي

 م

 1 م

3 ١ 

 م 5 6 ©
 د
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 انو َلَعَق .: كس تررط ا كيب اتكخ طفح لين اكن نانا
 ايلذ دركي سا نم باه ركب دماو مقبيع فورعم تيبثم لل ار لعف

 كرو

 نيكس: اه

 :ةةطعشف ام
 ينفك ق1 أ مل

 باعد دعاد

 بت اءركذ ينثتا
 تن انعرس

 باع كتوم دصاو

 بئاغ ننّوم نش

 بئاف تنم عم

 طار ارب ماو

 رضا كاد ينشت
 رضاسح كذب

 رطاح تن وددع او

 راو نيو يسنشت

 طاح ثضاوم حا

 رعتسماو

 رس

 ىزؤورض قنوع ,لعف ناز
 ئس ٠ رطبص

 - ايكربست دوم كي سا
 يكسب لورمور نا

 استي لو درت تسبب نا

 ايكس يني توك كيا سا

 2 ة نالروثود نا

 يك سس لور وك تربنلا

 اكسنت دس درماكيا وق
 ايكريش هَ نوورود م

 اكس ترن نورس تمر

 يكب هذ تروككياوأ

 ايكس ص لوروكدم

 اكسب وأو تب

 ايكيا ترو كيااي راكيا كب
 ايكس بن هذ لور وغاب وود تروج

 كس نا الراهب ىتكتلشما كت ورعم سبثم للا, لهأر ب ليز : ثدونم
 كت قااطس فورمولا نانوار تشن زلنا اكل اعرو اذيص



 )0ع

 قرف

 م

(0 

2 

 ن0

(0 

 ه كسل جررطا سا كيت باتل [ليفحإز ادن طل اعف : كدودد

 ل
 ” اركز رماو خيص

 0 ويبصتف

 كد د دركي للا
 هم“ ليحل ع

 ترعصض

 اراب ةذس ورم كيا شا

 عم

 انس ورم كيا سا

 الوعكذ دريس

 مرَك
 اناكازب دي

 ٌبسييَح

 ايكن اكد نم كياسإ

 او لاككاب دم كيادد
 (ةاكر دوك

 او كيو دلي هو
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 رضع ل راد كين بما هركرب عمج بئاغرار بش
 دو

 ١ اه رصنت ارصن

 لزب وربنا لق سدؤد نا

 اًوُيِرَص اًبرَض

 ااذ سومري الاب ش نددؤد نا

 انور تربنلا اس دال نا

 الوعر نا لاوكذ نددرؤد نا

 اوموك ٠ امرك

 الترعابر تمد /ترعاب دش دو
 وى اهم 28 م 7

 اويبيبح < <ايسح

 انا ورم يبدا ايكناك ترد نا

 الضم ًالِضَف

 ةيايكيم برابط
 فداك اودوك (1ةاَكر دوك
 هيلز كرمو هر كرتوفر»د

«2 

 و

 و

. 

35 

0-5 

-. 

+ 

- 

- 

 ََُك
 اوت زعاب

 انناك
9 

 ازيلال
5 
 انو كورن

 - كودمب ذسدرم كي سا - باف دعاو ببي فورم سيب صار لطف رَصَّص
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 سر لعق يروا يس انب قشر رك كل بفن ام يلاعتا مانا :كون

 ْ - كك داي نادرا كدب
 لب يكل لعوب نوفي اتكسر د سم كيا, قوص نادك

 .رفص رم ريب فرم :اي نشوف فرص
 . عوج وفبصم اجدس قنشم ب لعذر سرد صم ليا ربك يفرص
 - وجان وغيص لتس ءامساو لاعفا تلت رد صلي ريق ص يرض

 هدعاق ا انبوب سن
 ركل دوا اج ايد رسوم لكن يعرو | مظو كفك, و كس فورعم لا

 - 7س اجا هك دي( لاع يسارك

 لور تشم أ لنا زوا

 يئايكدر كيا هد باانعركدن دماو 0

 مك هك نعود هو ب انعرلزب ينثت هةعشت

 نيك ى ستر وع هدد هد تانعنن وم بشت 20 . وم كاك تسدو# كيا هد بانع ثنوهدعاو 0
 2 ل

: 1 

 شلك لستر وع ى تربو بانع نوم عمج يي
 اكاد م كيا زاخر دعاو 0
 هك كس وعود مت عروق تيل



 ناو

 اخر لد عمج
 راع كيومدع او

 رضاع تنام شل

 رضاع شن لم عمم

 ملكتشدعاو

 رك
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 لكى تدع كيو

 سكى لتر وع وو مت
 سكى لتر ىتسم مت

 يني
 2ك د

 لويجي غشا, لشن ارزوا
 سس فرص

 ب ائركذدعاو

 بءانعرلب ريت
 باانعرلال ا
 باف تنومدعاو

 بئاغ ثناؤم رينثت
 باغ تنام عم

 رضاك دعاو

 راح ركدب يشن

 احر كدي

 صاع تن اظ دعاد

 راح تنم نش

 يكأيكس سيئر كا هو

 "كك يس بن درمود هو

 لك شن تروي و
 سيكس ست لينروعود هو

 سكي سين تروس و
 ايككيركس يس ورم كيال

 هك هيب ومس تبإأ
 نكس سبت تدوخ كيا
 سكى سس تر وعود م



 سس رطب ناو

 شكو لايت تبت 2 ضامثمةع خت َنُئلِعْهاَم

 هلي سنم رست فتاك

 لورجم اهل شا تشسنك
 2000 بنت انكي ميل“ تقاقرلد رماو

 ” مكنادكدي خ1 1و د اًرصُش وضم

 نكلوء كددورعبسنا قكطدس كددورفد نا نكد كورك( سا

 ء0 اًريِرُص | ابيض | َبِرُض
 تك راي رشح تبدو هك سدا دصموروو ايكأرا وره ليا هو

 كاتس درتي تبدو هلك ريس ةزعوو وو ايكانسوم كي هو

 هك ومكور تس تربو هلو ومكو مور هو 536 ةلوعكو رمكيأ هو

 كه ناكر تع تربهو مكي ناكرمود»و ايكايك اقري هد

 انشم بنا دررك ل وب نشك ليفان اه بي لاعفا م ان ننإ : ثد ند

 قريتس(م» مال نر دل يكسر كل مف 3

 . الم لاخ سعال اسوم ارول لري لعاذ تن لعشو :مزا) لح
 (منالل خر (لءان)

 ءاناب وبسس ملا يجو رولرنب لوف لو ىقىروتم ل عن
 (ىرهتبلف) (يلوفم) (لعان) “



 ٠س
 زال ا
 . ان[ سل ورجسس مزز لف هدعاق
 نا للسا ب مذال لونة وك ءلِضَف « مركب الارلما : ظدون

 ايس بل وجاك

 هرعات اكن انيسراضم

 .تمالع كلا اناومد تيبس ل نزول رود رج تمالع
 صا عوج نون : ءايءات : فلا : (للاضمتدمالع

 ا 0 رع
 جروتفم عرراضم تهالع لس عر ورش رارود خا كراذ لس فورم ل
 2 كانام نب فورعم يداضتس شيد هسر عقر وكلكم الدوا لس 0

 و كانوا
 لاحورخأ 0 تضم حس مقبص 2 نو

 عروق م لكمال تقم داي اكهركي ت انكم كيادد باف ران ماو لعفي

 هوعل لع 0 عقار ض / رولعفي اناوداو تيساني نشل فاول د4 كيرلا لب كو نع تبدو 000 م 5 5 عقب راضوغل لاعا نون 0 2 9 و فلا تبسازب حروتفملكأ] فلا كركي شكر قد »د ل 36
 عروق مساكم از ريس ت اكدر لركشدداكيمو باغ ثتواصاو ٌلسْسَك

 مس ل وعم مز لعثروا كس قومي تدبشل قرط ب ل وتغسل ورجل ع7 : هرعاقمد )١(

 ان[ لوكس مزال لحس صو سا ستكرات
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 لاح امرخآ  لعافغ اضع سس خبط 22 نزو

 و فلا تبسازه ونغم فلا ت ىلإ ابل رك وودوو بتاع كودي ِنَآلَعْفَت
 نكاد مل - ند ذو قياس زراف عود 1, 1 نست عر ضوعب ليارعا نفل

 حروق مسك ما زرتس ت كيرلا تاكو احرك ماو ف

 و فلإ تدسازب روت ثلا م كورلا وي كو مدد 7 00 ِنآلَعْمَت
 عقر ضوحب مل رعا نؤل موطم 2
 و واو تبيان خش واو , دلو عتب, 2“ نولعضت

22 

0 

 مد

5 

١ 

5 
 حر سوح ل اعاإنو 0 ٍ 3

 و راب تبسانمروشلكا] داي , قدك عبق ت دولي رام كيوشصاو
 خفر ضوعل لارعا نول

 فلإ ٍتبسازبب وتشكل ثلا ه قوركاب وب قركستوود مت راى شت نلعفت
 عفر ضوعب ل رعانإل و

 نكاسدلكماز ن2 ,٠ لال قاكينزلوتس# ,٠ ,  م نتعفت
 عروفرم تلكم إإ زم تلا اكن وركأي لون نارك مكتنعاو م م
 عفتك مال ل نون كاريكا ب ارب نسكب رت قَكَْم

 ءاي
 ءان

 فلا

 نون

 , لو مولعمر ثتاب ليز ردت مدتسالاب شقت
 - ب امن نم عم بل اذرك عمتر بانر منشن: بم افرك يعاد - سل وغياو
 : بص رج امروا باغ تنويم بس اف كومرعاو لن لوتس | / ب ه٠ هو عشر | يرحل ل و طر

 - مكتطحاو لب فبل

 تينود«و أو ركل سس نشسيور فل ركل تريزور لل : ايس اننرمو

 بسند اي رين سمس واو شن سس فلا رب كل لسا تبس للا نب دايرركى

5-4 

 لارا سة راضمخا
 - م متو او ءرضاعرلدن صاد ء بان تنفع او , نراك ماو - لب وبري 2



 6١ه

 ء بان فن رفطا بانر هيت, لي نوفي تلا تدسازمب : ريف

 رضاع تنوع يذظ رضاع رك هين
 - شراع ثنومدعاو - ءاي تسبسانم : ©

  شرطاحو بس اذ تنم عج _ رضا, خريص عرابنناب : (نأ

 لرارعا نو
 - كاع ايال لم كسدب ه2 غرو نإ هو

 «بئاغر ل عم, بشر امر كيسانحاج يال سس لوقت اس ىلارعا و
 (ضاح تنسضدحاو رض اصرلرن متو
 . قف لوفيصن لا بدداورسكب وزشناب . تاتا ل رعا نا

 لير كل عاز لب رراضم لف
 : لك سويتناه فلا (1): ةدابر يمض
 . هل كر طاعركدب تو باغي م :واو (:)

 هك هطام ثني او ؛ ءاي (س)

 . كب كر ماعو باغ ثنا أ : نود (0)

 واي طاوء بان ثنعدماو , بت افرك نمار وخبر اي قار تنتسب

 ايكياكر زنود ثرو ايكاي از سن ىلإ ع |نؤل ضوعل عقر سرطاءو ب ان ثنوم عم 1١(

 . انحاجوبب ل قل شرعا ان اجو, عم“
 سة اعا نو وكن وف سا كل سا هس ياعا تلد عفر لارعا نايم
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 . هجسزتننسم لوريم يب لكن عر كت ذعاو
 مجبل نارى وخسر اي سبا |: ظرود
 تلك كوب نوم يداضم عطاك ور: هرعاق

 تشكل ثما فورت رراضم هر :
 ديراب ك يغب س اغا مس ١ بت اركي ريتش“ ١ بحار كي دعاد قنا

 هم دهام د < ا ده" دوا 8 هم
 02 «نورصس ناردني رصي لريبصت

 كبير كرك سيكو شدهو كيرلا, ءلنزط سس در كيلمد

 م عرفا رو دم 95 ا م 2--

 توبرصي 2 نإابرضي برضي برض

 بباب سنئاءومكرد» ةليباداي سن راوظد هو اك داءايجاتزا دك »د

. 

 ١+ نسلم + عملت فتم كيف لم تأ دلل ص١ قا دج
 ينساب لب نضر مو سم ربطساب ب طرة د دو اكد اب هحاتتسورةكيادو

 رزق هه رن ماوي رو صم د دس هلم تلا د
 ,  توحتفي  ناحتفي حتفي | حتف

 يك يطور كبد كلك سل وحر هو ير وبكاء انلو مكر رملي هد

 : .. ةرشنك - ماقو.' ١ ميشت وك
 ا

 /هسدإباب
2 

 مك لوب اب ل رسإلب اي تطرد لوك ابا ترعدرؤد هد وباب جلت زكباي تزعدرا لمد

 م و و وح وم 0

 د 0 ب كيلا نت اكل 20 كياود
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 علال كن ب انعركذي عج باطل باف كرصاو ا.

 , 0 ت1 ناوبؤي نادك كوكي اكبر وكي ف
 كريب قررت كوشي قوفد»» ايجات وقرا

 عرراضموا ضار ركريكو لقمه كف وردم عرداضمنو !فورعم ضنا :ظح الع

 باولاوكبس نس رظن ناذوا رض [تسانا كلك يي اس لفدد

 ريما نلاثه خاض نبع نع نانا باولا
 رف باب اًوُصَن ٌرَصْنَي رصن ممم حقتفم ُلَعُمَي َلَعَف لعبا
 يَ , اًَبْرَض ٌبِرْطَي بص دو نوم ُلِعْفَي َلَعَف دع +

 وف , اسم ٌدَكْنَي َحَكَك توم عوتنم ُلَعْمَيَلَمَه د ,
 1 - اّمَرَك ْمُرْكَي َمْرَك نض ممم َُلعْؤَيلْعَف دع,
 بح , اناَبْسِحبِيشيَبيَح دن“ روم لوطي َلِعَه دع ,
 لف لُضَم ٌلْضَفَي َلِضَن ومهم روس“ ُلكْمَي لَِش ع +

 دال + ادرك ُةَْكَي هوك تع منع نَمْمَيَلُمَف دع ٠
 نيس يف ب تكدس يرو شو |ب هبي ني باوإا نا : تود

 2 نيون بصنررصمزتاسك ةيراضمو مار :ررصللاوتسا هدعاق
 ري ولت ماع ه والعكس لسا“ وصح وصي رصْح”هبسلت اجايكل اهتساوتماس
 ص يتلا تان جايكل اعتتسا كس مال تاريخي كرد لاس كس مالافلا
 . 2 2. ن . قل ٌرَّصَن باب ؛ تاتكئادنااكباب



 ام

 اسرربفان حسا س عروش كبه عراضم هدعاق كة سانب ل عراه

 - كياناج نبع راضم مس تيد

 ناو

 ٌلعفيال

 ِنلَعْفَي ال

50-0 

 بت العري ينشنا

 تمم
 . كيا كرا

 فور 0ك عرراضم لع كانوا

 له سرك تاي انك تورم كيا دو
 هس سرك ناب سدني /يبتودود هو
 هس يركب شت ودس تمدد

 شنط ازا فورم نم عرراضم لعف
 بانك ريتش" باف عاد

 ِناَرْسْنِيال - ٌيرصْنمِول
 هةر ضر ررؤدمو هلك در كيلو

 كيرلا ضل في
 ِناَبِرَضَيَل ٍبِرْسَمَد

 نر 5 سومو هو تلقا سرر كيا هو

 كيرا سين اي

 ِناَحَمْسي 3

 مرا سباب

 همه بم لا دفع

 ا
 لس تي سور ضد هو اتم سور ل هو

 ل سن لاب  يدس ستي

 لب نتف فصلا بن انعل عجج

 2 نورصني هل

 يارد رمح تيوو

 1 يركب
 م م م رت

 فيرا ستوسع تربوو

 كا
 عما ا ا # وكل تح

 و تنوعيسيال

 نيدنس فردستيبود
 لس سنس سينا



 بتال ماد

 حَتَفَمَا
 ها نلوعك ير كيكو

 يسد وعكس بن

 مك
 بباب ترعير كيد

 اكبر لي اي جاتا,

 ٌبِيَحَيل
 تتناك سفرك هد

 كيك اسباب

 ليس

 انور سن البركي هد
 الو سببت اي تيس

 ار نق
 َناَحَتْفَي ال

 علومك ضورؤو هو
 ص يلو مك نب ب

 َناَمَرْكَياَل
 لب اي تزعو مود هد
 ادور سناب ياس
 ِناَبِسَحَي ال
 ةيركن اكس نر مودوو

 طيركناكيابي

 ذوب تل الاب درؤدهد
 كس لوب ست اي ع

 دل روصو لكنا باغ كب حج
 اما 1+ 5

 ِ ع ,ىيبحبفمي

 شال ومكر بس تربو

 1 ليلوعك يبن
 اس ع ص اق ةرسادم جب

 5 نوم ب 2

 باي تزعم تيبمو

 لوبان اي لرقم
 س > هه دي يع نيش

 نوبيسحي

 ةيكاكس ترم تبدو

 ركن اكسب ابيب
 روم ه 2

 2 تنولضفيالل

 وسبل الاي وم تيبدو

 كس نال, ليست اي اب

 ب

 هرعاق اين انبلوبم ًالراضم
 مس غيم كمال ري لكن يعرو امضي عير اضم تمالع

 - كيسان اج انلب لوب عراضم

 ندد

 - 3 هه

 اضم لعن كانوا
 رص

 باغ رك ماو

 لوب تبثمارر

 سا
 اج ايكاب جساماج يلوم كيد



 كدو

 اي رف يي ا

 بتانعركد عمج

 باغ تنوندعاو

 باف ثنو شينشلا نَدَمْفُت

 باف تنم حمج 0

 ضارب رعاو

 احر يشن

 احر مج

 راو تن وهو او

 شس

 كام اي بة اج كد مودمو

 كس ساحل ابو امدل درس تربهد

 قَد اج ىاي هب قامت روككيهو

 كس ابح اي سام ىىتنوتود هو
 كام كاي قام كلير وتاكت ردو

 اج ايكاب ب اناجايكورم كيارق
 كام كساب دب ةاج هك دور من

 فام هكاب دب ذل ام يودع ترق
 قمل و ب
 واج اي وب قلاجاكروكود مت

 دامك ايوب قاب ىلتروعى ترب
 لو اج ايكاب سولي ان' اج يكس

 2س ام دس اي شام مب

 رش سنها ذا لور سرانم لفض
 معك نادك روب يغأ بن انعم ١ باغي نش“ . باف راصاو

 م د م هد عام هذ, در

 02 تورصعي ناررَصْنَي نكضصتي

 دلل كالو وردتي تيبنا قامكدس كف دوموو نا قاب كدا كوريا سا

 كدب كاي < قامك قة اج كيو كة اجي ب



 ب اركز دعاو

 كانام اراب دمكيادو

 د اهاداناب

 ىلا كيا( س

 (كه ابكي ج نام

 عاتاجانسوره كياهو

 او اهانسإب
 ره دس 2 نع

.9 : 1 

 كاتاجالومك رغد
 الكس ابح الوعكاب
 هه حج ل

 ب ان اب مشت

 2 اجهاد هود هو

 ساو هسالايرب

 قاما ومود ناز

 (كداب كيه ام
 مد د ا عءارم

 ِن د

 لبد_اهذح دموروو

 علاج ب
 ا 5

 2 ايو دوو

 كتاب وكلي ل
 نأ ل“ ا اق

 0ك

 2007 انامايكن انوار سا

 ل اجايكاي هيسانام كم اج ايلي يس

 اما

 2 نوبرصضي

 ةابها ردع تبدو

 سامه سداءاب لب

 لامك هدورسع تببانلا)

 (كدابكاي بسناجك
0 

 هلع هس تمس هو
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 1 سامح ايار
 سم د يق

 ةتاود مكرر تربو

 1 تاب د ععكاب ب
 هما للا ام عا
 نوبسحب

 ناك وو تيبنا

 هي اجايكإ ةساتاجايك

+ 

- 

 طل نس ع عزاز لع نونبلا اي نط - ةنكتبا كفودح
 - ايي ال سن ل وجج اكن ا

 كلذ
 ها 2

 بانك دعاو

 لوب كى رراضم ل كانوا

 اكل اج يك بنإب هلتابابكس نراك هو



 نر

 سس تمص نكذزو

 لام هيا سلام كءضضومودمو بانل يت“ نَسْمَماَل

 الشام دع سني سنام هك ضرس تربمو  بئانعدي عمت  َنُوُنَعْسُمَد

 (يحلا دوب كير ر

 قلو نع راضم اسر كلغاو ريفان الر لامفا ماتالاب هدد : ثوضح
 - هن اكمل خيا كيا قروب عساس سنار
 ريكا ديا نس زذبص 2 لوف ئانسلف

 , قدام كس ايه قابكضد كريس باذتصاو  وَسْمُيَ

 , كداب ىلإ هاب ست مكررا س 1 تا

 , 8 اهانس سنا يانامانسضؤرهكوو ٌعَمَسي
 رك امالسكس في جلتاجال تك ضورم كي و /

 , /دلامايك فايع انامايكض ناكر و ٌبَسحُي وَ

 فورعمب يراضم؛ ضر ترداصم لي ذ مرنم بلطي زرع سم كروس

 دل لتقانسوكم زف اتسم اكسو اي هدبع ل ادرك نإ تب , لوو
 اج ريكس انلوإ لررع

 ّمِلَم ار ًالْسغ ض ٌلَسَتَع - انابءانركبط بَلَط ن َبَنَط

 ءانوي اًححآلص كل َسّلَص ءانضأي ٌةَءاَوِق ف َكَوَقت انام اًمّْلَع س
 (منالد

 هم و

 - ان تسرد



 كدد

 كد

 ا

 ميس كاف
 رعب للا , بيرق لما , قلطوطا . ريع كل وطا لف

 - ف انزت ا , ىلاهح) ىنتار« ىررتسا ىنت
 كاتب كم اسال الابرز خشم ذل يسطع لظفوو : قلطم ضار

 س نازوا كس قط ضر بس لامفاد ناندانضنك

 5 ؛بيرقاق او
 - كيس ايلا بينكم و هيلع ٠ الا

 لب. طع اغا كطفل نب عورتا قطو: .هرعاك اكساب
 كو دب اقر بيز فتعلم نك تح - تسلا نب بيرق
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 ب انعيرلدب يشن

 بئانعرللب عمج
 يعيد

 بساع ثنوثدعاو

 بئاف كنومرشت

 بئاه تن وم عم

 رايك ب دعاو

 فور تربص بيرق كار كانا
 3 خببط

 هك ايسكب ير قنع ف # دمي اس

 كبس ايلكب يقنع سال هوم هد نا

 جايك يقنع هدر صعتمانا
 هب ايكب يزفنعال تدوخ كيا شما
 دس اركي يي فتع ا نول د وكدد نلا
 ايل يرفنع ذ_لقروع كت بينا

 كب ايكبييزفنعف سوم كيال



 "م

 0 دنا كرد
 هتيسايكب ير نع ذل نلوومور 2 ضاع يت“  اَثْنَعَم ْنَه
 ةايكبيظتتن سوم تبت ضاعن مج  َمُشْنَعَف دك

 هيلايكبي نعت تروعكيا# . ضاع كوعصاو  ِتْدَعَه ُدَك 2 ع د

 هتايكبيرقنعز  روعود م  زفاء كنةءين  اَمكْنَعَه ُنَه

 «ايكبيقتعن_سروع وتس ضاحك نة#*عمج  َعْمَنَعَم ُدَك

 هاينكب يقنع سس مترعاو  ٌكْدَمَه دَق

 كت اييكبيرقنع د مب رلعتم عرج كَم ُدَك

 فورعض ىنت بيرق ضأن ناارنوا
 كنود نعم ذبيص

 هيك بعد رمدي(سإ 2" بافرن ماو  َلَمَهاَمْدَك

 نلعف ام لك اتاك ام كف 2: قللفم ام نقد اًولَعَف مدع ةزكف ام لذ

 ايتلعف امدق - ِتدَعَفاَم نق متلعفام دق : اتناكت ام دق: تلعفامدت

 رج ان هداه + 2

 اَنلَعَهاَم دف - َتُلَعَماَمَدَق . َّيَلَعَم اَمْدَه

 لوم تين بيرق كانوا

 ب 2 رعاو نرد

 كل ل هو تارت دعو ليي 595

 رد هود 2 مس مه عم وم د ل

 تليعفدك :نلعف نق اتليف دف - ُتَلِعُم ْنَق - اًوَلْعُت نق - اليفدت

 2 و هو ب موز م رو7 اه د م اهد اعف نك روت هد ب
 و 28

 العكد - تلون لق ندليف دف - اهتلعف دف نلف دك - متلف دق -اًبتلعف لك



 مه

 تكنو

 لوب ىف بيرق فما, تاو ا

 هب اياب بيعي مكي وو  بافركذ ماو َلِعفاَمْدَق
 1 قا دس لا دا دراعة ير هده نس ظلما ونا دا نر دعم
 اًسلهف ام دق - تليف ام دق -اًوُلِمُف ام دق - كيف امَدَق

 هد هم ب دءاد روج مانيوال مو مادد ب دع هام عج
 متلعف ام دف  اًيتلهف ام ذق - َتَلِعْف ام دق  نلهف ام دق
 َكَلِعُف اَمْدَق - َتكَنِعُماَمْدَق - اَمَتْنِعُف اَم َنَك  ِتْلِعُم اًمْدَق مانا

 اَنَلِعَماَم دق

 ذاناوع ل اوركل فلام بيرق ا باتثتررد اصم ليز صررلم ؛ كود

 َبِرَش -اندل ا اًمْسَّش ض َمَكَّش انما ةَباَّسِي ن َبَّسَك
 ترف ك َبّرَك انركهذ احب ف َحَبَذ -انب برش ّس

 - (مئال) ان وب كيدمان

 - هيا لاعمروا سيك« باولا 1 لاعفا لي ذ جردنه
 قرك ثم -اننيع نك ءاكاشعام كك ْكَتْبْطدَك

 (منال) ٌتَحَّنَص ْحَق

 . كاسب رع كن ولكهدرا ليز رجردزم

 سب برر قلع تروم كي سا . بسايالب كب بير فتيل وأوأ نا
 كين قب بير ظن لول ود هو - ل

 - كان اج كب بير ظل لولد وبسم يسع

 ماس لا دف شلا# لورود لثموءديعلاك اي اضر



 م
 - اخ ايو هيج ةلاتباك
 رس ذي داس ناحلفل س عر و.شيس قلطم نص.  هدعاق اك سان
 لوب ل يدب واب, ناك ذب ة اس دس قا ذيب زين جس الاج نديعب لما
 كة

 فورعم تشم علال املك اذوا
 ص بيم نو

 تعايكذ_دمديلسسإ ٠ بما فسا» نسخ ناك
 ضان نووسرادا فاعور ةصقاتاك
 اتئايكف_صوم سس تربنا 2 بئانعل مج اول هَهاَوْصاَك

 اتاك سس تددكك يأ نسا تانكي كشفت ثنا
 اقع يي“ ذم نر دوعد نا باف تنور نش اَكَكَمَقاَخَت

 0 باه نوم عم نفح
 انتعايسك دم كيا اصر ماو 01

 اتيايكسووعود# 222 ضامي فت اَمُكلَعَهاَمتنَك
 انتايلذ_ سورس تربك اصير 22 ْمُتَلَعَم متْنُك
 انتعايكذ ترو كي أ ماع نوضطصاو تصف تنك
 انتايلذ سوق وعدد م راع تنومرتش  اَميَلَعَم اًمتنُك
 الايك نوقروك تبر رضاء تنم مج َحُيلَعَف َنْيْنُك
 انت اكد لع محكتما»  َتْذَعَف تنك
 - اياك رزه  كعماشك
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 فورم تر يعلا و ايالخ نازوا
 وع مبيض تكنو

 اتعايركس ست رمكيإسإ| 2 بئائعياشسصاو  َلَمَغ ناك

 اَنَلَمَف اشم كَم  ُتَلَعَّف ثّماكاَم - اًمُلَمَف اًوناكاَم ا

 كنق: ةنكان . اَمُتلَعَك مقُكاَم - تدك تثْكاَم نعم
 ُتْلَعَف ٌتْشُكأَم - َنّيْلَعَف ٌنُنْكاَم -اًمتلَمْفاَمْتْنكاَم- 0

 اَنْلَمَفاَنُساَم
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0 

 كلاذوا
 م نذو

 انكي اكو كي هو تان اذ ٠ لِ قاع
 هم نك اكياكتاك كلم كاك 0 - هان

 تنيش 0 0 2 ني

 لوب ىفن يعي( شار لت نانوا
 نعم ذيص

 انتم هكا ي كس يضرم كيا هو بارا لءاو ّكِجْح ناكام

 انهم اَنناكاَم - ْتَلِيُف تنك كام - اًولِعُم اوناك ام - ًالِجُف اناكام
 كلم قسكاَم ءامتلِعُم امُتتكاَم- تَلِعُم 7 هه يي ل 20 نُشِجْف حكام



 مم

 ٌتْنِعُم ثتكام . توله عزتتكأم- اَمُقَلِعُف اَمشَنْكَأَم - تن 5 تشكاأم

 َنْلِعُف اًنُكاَم
 1 نزلا دركم ابن لصكر وا نورا نا با | لطب عسر: دوسد 0 2 2.

 قف انسوم رثك اننا كسرلواي سس دداصم لي جرد دنم

 - اناتس انكم اًميْدَظ ض ملط - انآددتا ٌةلُوُخَم نّلَخَد
 ءانوتدود ١ثعب (مذال) منال) ع رار ك َىُحَي  اند# باي ماك اًحاَجَن ف محن :اننيفأ اًدسل نه: قت

 هك الثب ل اعضروا غيط باولا < لاعفا ليذ يردنم
 .كيرق كنافه ىصقتبد مشد -انمكش اسك عُبَككاوضاَكاَم

 أ اشبب لورع ى لولو الب ذ رجردنم

 . ست كى د سبل ابلاكركل ورم بسن ارتي اريلك سين لس
 سسك يوزن لو هد . اذن ايكر ذ للولاد وعنا - اتم اري بسس الدب
 ل تبول

 رات كما( رع ذاب ز تشد كوس لق, لف, + !ىرإمتسا لام م
 - اهتم نترك ارك وو سنع ل تبوك سد هاي فسوإ
 َناَك اظفل لع عر ور شك عداضم لف, رع او اك ك انسب
 رص لاس - كس لابن ىرازتسا ضان تس غي داعب
 .ك داق وب لب ربط س ٌتاكاذبص كاس كس عر اضصم :خبص



 رد

 ل ع قع ب مج

 لعثي ناك

 َنلَمْشَي اًضاك

 ٌنَمْفَت ثّتاك

 نلَعُفَم اًسَناَك

 نالَعْفَت امتنا

2 
 اما هه نه 27

 هامئنآ تنك

 عا رم ا د هب

 ارد

 ُنَمُْمَي َناَكاَم

." 

 بن انعيرك يدع اد.

 بانك ريش

 بانعلذ م

 بس اف تنوعا

 باف تلوعريش

 بئاو كنّوم عمت

 راحيل صاد

 راح كد ريق

 طاح مج

 صاع تنؤوماو

 رظاع تمم يشن
 راع تنم عم

 مكتنرعاو

 مج

 بءانعيركذب رعاو

 فورس رش ىرارتسا تا, لف نازوا
 سس خبط ن

 انتم اتاك رم كليا هد
 هس ةس كومود هو

 قة ركرم حم ترب هد

 أ قرك تددوغليا هو

 سفك 7 شر وعور هو

 قرت وع ستر هو

 اك ارك ورم كياذأ

 تل ةيكروم ودم

 هت ةيكرم حس تسب مث
 قت ركتيادوع كيا ف
 ست لب رك سر وعود م

 يك كثر وع تنسب
 ان انك

 دك تك

 فورم ىثنىيرارقتسا شتا, لمت نانو
 ئس بص نك

 انع انررك سرت رم كيأ د



 م

 نَدَمْنَت اناكاَم- ُلَمْمَت ُتَناَكاَم - َنوُلَعْمَي اوناكاَم - ِنَدَمَْفَي اناَكاَم
 نويكُتم يدك آم + ِنآَمْفَت اَمُتْدُكاَم - ا كك تكفي كك ام

 :ُنَمْمأ ٌتنُكاَم - َنلَعْفَت َنْمَنُكاَم - ِنآلَكْفَت امنْكاَم - َنيِلََفَت ِتنُكَأَم

1 

 وبكت سمن كر إمقسسا تار ل تان
 ص رقييط نذو

 اياتابحايكورهكيإوو 2 بائررصاو َنَمْشُينَك

 ما ا ل

 0 0 و
 م مل ماه هير

 لعفْس انك

 لور شرار متسا نتا لت ازوا
 ع رخيبص نزو

 اع انابح اكس نول ياهو "باف صاو  ُنَعْفُي َناَكاَم

 00 ةتاكاَم - َنَوُلَعْفُي اوُناكام - نالَعْفُي اًناَكاَم

 لكس ةتكام -نلممم نكام + قاتم ا
 2 دكاَم 5 ماهر ّي م دم ةَمْقد ًمّثنكام مدا - ه2

 ف يل 00 5 ل 20 00 2 0 كام

 وب اس ><
 ٌُلَمْتُس اًنيُكاَم



 يل

 كك لاو ركم ان لصكروا وكن ؤلا دك وراج تلا ! يس داي : ثدونح
  ةانس مس قوش ارز كت رداصم لذ مدنهم

 ف ُتَعَت- انناجب ناك ض َكَرَع - انركاداراش رْدَش ن َرَكَّش

 اًكّيَس ص ريوس - اندباباس تيب ًفَْغَك كس ريك نم شعب

 - اند اديب

 - كاتب لاعمروا غب باولا كس لاعذا لب ذم جردتم

 - ْتَمْلَم تما َنْوَمِلْظَي اًوُناَك : َنْنْحَدَي حكام
 ا ال ك6 نكات

 ع 50017
 سبب سوو - ان انا يب مت تس ا و لغاو بسب

 كس دنس و: شت وو م - اقتل ان' و" ب اب هاك و , ست قلم
 17 واع طاير عسل اللا لفاودا لاتحاد

 - وم ايدو سلع ل راس لف كشددنا
 ثني داع اَمَلَسَل طفل س عوشمس قطا : هدعاق اك ةسانب
 - كس اج نب ىلاهتحا لان حس

 فورعمتربشم ىلا, لعثنازوا
 1 0 نكدو 58 رخربص

 اوم ١يركذ وم كيو سا بئائركذب دعاو َنَحَه الع ل

 الوب ايركذ ندوه ود نا ب انعركدب يللا الَمَقاَمَنَعَت
 واه الدي راهن عد
 ادلب ايل نودع تييبنلا بلاعب عمج اولَعْفايلعل



 انكر

 وعم ميك نكردو

 ضوبايلرس تدوككياسإا "2 بئاانتّوهساو  ُتَُلَعَهاَسَلَمَت
 راع ياس رهف لس

 ضو ايسكذ نةروعدنا  باؤثنمرتتت  اَنَلَعَهاَسْلَمَك
 /يبايكذ_سقروع سسسسبنا  بئاغ تنم عم َنْدَعَف اَمَنَسَك

 2 ايكد وم كيا رضاحركدب دعاد كيل ا

 دب ايكذ نودرمودم# 2 ضاعف ريت اَنئَلَعَف اَمَلَعَ
 بايك ودم تبت ضاعن مج  ُنْتْلَمَهاَسَعَت

 اول اك ترروعكلكيا لاا راو تنوضدماو د

 ضو ايكذ لقررعود 2 ضاعت وعن  اَّيلَعَهاَمَنَمَل
 ب ايلذ_سوتروع تبت 2 ضاعن م مج َقُقْلَعَهاَمَتَعَت

 دع هيلدا رطتلصاو  َتْدَعَكاَمَنَحَت
 يو ايكذ م رم مج  اَنْلَعَهاَمَّنَعَت
 . سب تلح ادب صكوك« ؟دياشملظفل لس هجر تدس ىلاهتح الار + ثدوند

 فوت لاتخاف ا, لن ازو
 قد نكسب وهنا لا ٠ ٠ .باقركعات ٠ " نَعَفاَناَنََحَن سا هيب نو
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 اَنَلَمَفاَم اَمَلَعَل - ُتَدَعَف ام اَمَْلَعَل - اًوُلَعَماَم املعل - ًاكلَعَفام اًملعل يد ول فب ولو نول نتا يق تا! زوق مسا ل ه0 12 ع ل نب ف عك
 ْمَتْلَعَف اَم امْلَعَل  اَمنلَعَف ام املعل - تلعفام اًيلعل - نلمف امابلعل وه رص ار مارس سهو دج اع مه مم مو سم م راسم مه هو آل سل

 كةَمَكاَم اَنَّنَمَل - َتتْنَعَف ام اَمَّلَعَل - اَمّتْذَعَق اَماَمَلَعَل - ِتدَمَّفاَم اَمْلَعَل
000 00 
 اًنلَْمْناَم ايلعل



 ماع

 لور تبثم ىل ايتحا ىلا لكك ازوا
 537 #2 نكدو

 اكو ايئايكو رم كيادد اقردتاد َلَعُض ع

 رده اَمَلَعَل اََلِهماَمَّلَع- ٌتَدِجْاَمَتََل - اًوَلِعُم اَمَّلَمَل - ًاليّفاَمَتَعَل
 رود هم 007 نها نة ريغ وصد هم راق م هم 70 4 ة ما

 اًمُتْلِعَف اهلل - ِتلِهُه اَمَّلَحَل - - متايفايلعل - ايتَلِعُف املك تنجف
 اًسلِهُم اًمْلَعَل - تلحق اًملعل - ّنتلِعَف اًبلعل ا ا مهد هم اقل مل يمد م 0

 لور لامعا لك لمان
 نكنو

 ل هو 558 َلِههاَمَلَعَل

 اكلي ام ملكت: تتيك ايات اونا معك دق ارتفت
 ككِيَتاَمَنَعَل ا داك ف يخاف ا يا 020

 2 راالد روت م
 ُتُدُفاَماَسلَحَت - تنعش اَم اَمّلَسَن - ا لكُم اهرابْدَعَ

 لالاعريى كح دداصم لي ذ مرنم با ! ربلط ذي زرع سري : لد وند

 - واج نب ماع هس ىرلم لات ودانس لبنا رركم امن لك دوا

 ل 0 نتف
 كا ٍمدَق انوه نمش هقاادك نب مديد - انركل اوس ةلاَكَس

 مز منار
 - انرج ءانركعل اش اًرُشَس ى ّرُشَم .انوب انام ًةَماَدَه

 2 كاتب ل اعضرو | خببص باولا ك لاوفا لي ذ رزه



 _ٍ ََنَحَت

 ا

 : . يي اَمَثَعَت

 - هس انب لررعكن ولج و درا ليت جر دنم
 . سين انا د ياش سونا . ايكسبن اداب رك بس نادياش

 ا نا ب ايكايميدياش عب

 ماكس نسا ذا ةشسذك مح سئس ا. لغفوو , :لانم امر

 - اناوبت ماع لبن شل اكمسلع كس اج ايسر لنك سا ونت ك

 هي

 هت ةيداعأب اميل ظفل م عيون قلطش : هرعاق اكس انب

 تاما نام

 نكد

 .لَمَف امني

 ني د لل م ادم فم
 هل تكا 2

 1 هما

5 3 2 0 4 

 ةماعلا يعاتب رم عا

 اتنلهنف ايتيل

 م ف اَمَتْبَل

 عا وع
 تلعف اًمَنْيَل

 د ع هدا
 اًيّتلَعَف امَنَبَل

 وا 2 يع ديل رب وك يح

 ب انعركل دعاو

 بادب مينشت

 بانعرللب عمج
 باف ثنوثصاو

 باف ثوم, يشل

 باف فنوم عمج

 ضاحرل دماو

 ضاحي ميت
 ضارب عمج

 فورم رشم لانتشار لعن ازوا
 وعم خبط

 انرركورم كيا هو سنس

 كروم ود هو شما

 كل رك ورمل تيمروو ناك

 ٌلركعن روع كيا هو شاك

 رك نر وع ود هو شاك

 لقرك روع تريدو لناك

 انكم كليات شاك
 دا ود مت شم

 ذلك ره ع ترب تناك



 مو

 رس رتب كرد

 لركت دوعلكيا رق شسوي ضامتنوخدعاو " ٍنُدَكَهاَمَتُيَي
 يترك ل يار وعود من شايل راع تمر نش  َىٌكَلَعَم اَمَكْيَل

 شرك ترو تسر لاك راح فنه عمج  َعقْدَصُف اًمَكْن
 ا انك سس سنس ملكتدع و ٌتلَعُف اَمَمْدَل

 هرب نشمي رو ٠ ةكككاكتكيل

 فورعم شت انمار لعن نانا
 نذو سس زذرص

 اركب دره كيلا هو سس باف رار صاو  َلَصَف اًماَمَنْيَل

 اَنَلَعَف اَماَمَتَْنَل - ٌتَدَحَ اَماَمَسَيَل - اًوُلَحَش ام اًمَتَّيَل - 0
 ْمُمَلَمَف ام اَمَتْيَك - ره 4 هع 0 ا دب دع هام امَتْيَك

 ٌتُلَعْفاَماَمَتَْيَل - طك اه استت - اًثَلَمَم ام ان هه اَماَمَتَيَل

 بدع ب م عام
 اًنلَعْمه ام ايتيل

 لور : كانتا, لف نانوا
 0 مخرب نو

 0 اا ا
 1 2 و هي 2 ل 0 ا سي 2000

 مم م 201 7 م م 0 م 5 000

 ها شا 2م وق م ريدم يهم م سد
 اَنُدِهُف استيل - تلهف اهثنيل - ين



 مسا

 لورم ضن ازرق ضنا لفن ازوا
 57 ممبص نو

 ا

 اناجاي كد درع كياوو شمال 22 باه رلشدعاو  َلِهْهاَم اَمَتي

 اكله اَماَمتَْل - هامل وكم امامك - اهم اا
 ا سد هه

 هس دم دم رد هه م17 ِد3اَم 1 ملي امامك 55 يذ ام امّسنَل

 َنِّعفاَم اَيَمَيَل

 ُتْقُِف اًماَمَتْيَل- ٌنُكُلِعُش ام اَمَتُيَل -اَمُكَلِعُم ام اَمَتْيَل - ٍتْلِعُف اَم امتي
 و ف ا - ع

 روا لاو لورا يس رداصم لي جردنه ارذ ! ربلط برزخ سم ؛ كرون

اب هحرع رن درلداي كاك لد ل اوركرم متل
 كساب لأ لد ال

 -انسلوإ ثروت ينك ض بيك انركرزقت طخ ن َبِطَح

 7 تو -اندكسش يا َحَصْح - انركلوق دلو س 55

 - انوب تئاش ابد

ب ء باولا ل لاعقا لب 3 جردنم
 - كاتب اعضروا شي

 - َمُدَقاَم اَمَتْيَن

 - كس انسب لع اكن ولمتو درا ليز جرم

 شاك ةاجهسدا. د الود هو لاك ل [ظرول بسوو شاي

 لامي روع ش اكسس هلل وبجد هزيل شلاح اجيك لادن بس نا

 -انرركخل اشم وت شام لوب د



 هل

 فورم لبي نادي نا
0 

 لاعاك خا

 ل 57 0 دي نسل
 ئراءانف م سركس زكر ومودوو بائعي ريت لَصْصَي نم

 ومد و م د
 2 كلير كسك ومس تبدد بانعرلد عمج اولدعفَي نع

 بوصتلكمإ كدر تدوك كي هو باف كوشصاو حت نا

 معاي دون دك اش ني

 دلملاءانو كسكس طر كر سر وعوووو باف كنوعت  ةكَصَمَص نن

 قاريتلاما قير سرع تسو باف نم مت َنْدَعْهَي نع

 بوضنللمر «  رع سش درب رمادي ضاع كمن داو َنَسْصَق نم
 مل لعانف ةوررس ضرك رمدد#  ضاعرك بن  لَمْمَم ند

 , 0 ةيليشكررر اس اعاد مخ  اوَلَمْحَك نع
 م, كدلكسب الرب تدوككي رزامشنؤشساو  ٌقيَعْفَت يت وهي سه و

 ا للعا نو وركن كرب شروع مت اء سو ين  ةمفم ْنَن

 ناهس قول ضروف تسي رضطام ثن#معم  َنْدَعْحَك يت

 بوضنللكم) كل وركس يبت زكري ش كسروا ٠ ٠ قش قت

 , تردد عم .نعتتئ
 70/لش الود قوافل لوب لخ ادد ةغيداضملس نه , عكر

 . لمس قع ًساضماكّنَح

 «تدعجا سورا متون ترح ناعاو
 - باشييددكاه يب نعش ءيلاح قاس لبقتسم (م)



 ممم

 دعاور تباتتيد بصنوككمال) رخل عرراضم لس وغبص عر اي مار
 ( كتم عمج_ رك او رع امكن دعا باف ثنو دصاو - بتاغركذ

 دال عتب خيو ريتش احر هس اشييداركى لع ن نول هس نوي تاس (م)

 رضا كيدووضنواو ةفطحلل ا رقاعو كان

 سما هب لع اهم نوف للجبل ضاع و بت ا ثض وم حما + لم ولد
 - ادلب يلا ظيس ا هوك

 لوي قلتم سلا كاوا
 3 ا
 0 0 ا

 و 0_0 5 لَمْفُح َنَف  َلَمْفَت َنَن
 ,َلَمْفُد نت - َلَمْدَأ نَل - ُنَدَعْفش ْنَن

 لير كوكس رداصم لب ف مرد نم ب ني اللب ربلط ذم زع ب تدون
 راكد اي

 0 د ا يدم

 ندد
 مل هم دام داع

 . ب

 . كس الشب لاعسروا ثيبص باولا ك1 لاعف | لب ز مرده

 م يس اندكرود ُنَش دك دادوا كس سيب سس ري دنع ار



 م

 يكف وك قلي د يوكل اكشن
 بوكس ٌنَك

 . كاب لرعا كن د ودا لي ذ رهررنم

 ل ناب ريش وصتكب مي دل سرس تل ذك ورهوداوو

 سيصل ويضر لس بسوو /2 بايك بر لوب وكل فور م

 :ةربابو هتان 00 كلا

 مارجب يق
 - بة فاس نيقلوتر اك ااسبا :ريج فن

 نهقو# اساس مج دبات ازوا
 لاع الرخا 51

 مود كمال .ايكنب 1 0 كك حك

 فوط لاعادف بكسند_سوسودائيقت باليت  َعْمَي مت
 اكسنت نودع ترب ناانيقي باف م نُيَعْحَي َْن

 مهدجر كمال ايي تروي سائيقي بان كقسما» . نكتنم ْنَك
 فوض لاعانذ ايكسشن_ سروعور نائب باف ثّومْبْش محك 5

 ابدي لامذيا ابكي نو ىتبنائيقي باغ دن##  َنْدَعْحَي مَ
 مونخركمال يكس بد دم كياقّئيقي امد ماد نَسْمَك ْمَن

 فوزج ل.ارعا نول يكنس نووهود مايق ضامرلل هين مسك

 ممم د <
 2 اكسب لووردع ت,متانبقي راح ركب مج وَلَعَف 7 ممل



 لامها ع قبص نو

 توزح ل اعا نو يكسر تردعك ياو ارقي رضاع تنّوشماو  ْيَعْسَت مَن

 7 ايكسنز_ لسروعود مائل  ضامعتنومينت  آلَمْشَت خت

 ىلاب ب لامذيا ايكيبات_لوروغ تباً ١ ضاعن عم. َنْدَحْفَت ْمَك
 موب كما ايكسن ذ_ سابق 2" حتدماو ُنَمْهَأ ْمَك

 / يكرسسإ دا مب ًنسقي ملكت عرج ُلَعْفَت مك

 لك سن ؤلور نتنوا طفلركوإ لعاررب 00 راو

 موب
 ال ب نعيمي ئراضم مل

 - هس انيدركم توك خس نزلود ليقتسوا لام عر

 +2 انور ارب نع قا لوا
 لمت سوظفل لس عداضم كنت

 - كتسانند مزرتوك( لكم الخ أه عداضم لن وفيس قاب مار
 رضاع كن دعو « بئاغ تنم اد« بما رك دعاو: ا

 ع مكتعاو

 ِ اساور الو تن وقيصتناس سر

 رضاع فضومهدع او ليارطاع و بت اه دكذ عمج ود مبشر او تيب تاس

 لس ولانفم هنت اسيج يس ايمو اوفو" تدلع فرتترلكم رك سر

 - انزركل ل وكعب نوظفل سر طاع و باغ فض عج (م)

 )١( انارودوكقر مك دوا - كلي كس دب د قر ل اعانؤ دج 00



0 

 تق
 ماي - افلا - واو : لس نم تلع بوح

 ود تلع برت : حي ايف

 هةيليبجما
 َىّشَمانركاعد ءانراكي َههَوُعَد ٌوُعْدَي - وعدي ن اعد -َوَعَد

 قي - اي ف ىبأ - َقآ -انلط ائيشَم دمي - ديمي ض ىّشم
 ءانركر اعلا ًءاَسإ

 . عمقه ال ظه
 ثلاوكءاي اي واو ساوند عروتطم بقا الوادبع لتس اب داو ركأ عار

 - نب تيد لدب ع

 نكاسو/ركم الو ثوب وسك/ل بقا داي اب موه لبق[ داو لكم الرا سر

 - كان جاع

 - كيسانوت ىب نكات شيم فلا (سر
 يصيد دعب كس ل وج لاو مك

 ناي - ىشيي وعدي
 2 ع م

 َباَيْمَل - شيمي مل - عديم

 - تيل وف مكي لبا 0
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 لوبي 2700 تانوا
 0 مخبص كدد

 يك( ي كس سي رملي هو ابق كاقرام غاز 3 2
 َنْدَعَفَي مل - ٌداَعْفُم مت - ل فت مل - اًوُلَعْمُي مك ةلعفم يل

 َعْفُت جن - ٍ هك َىَل - اًوُلَعُفَت نك - الَمْقّك مك - هك نك تي دل وب او مال قل - قرع ماس ج#

 8 همس مل - ن أ مل - َنُدَعْفُت نك

00 
 سشارركن ؤلود قكهسيرداصم لي ذ سردنم با ! مكنابلاط :كرون

  سيالركد اي هي زادناهريع ساو مارت لمجروا
 ّحَبَط -انلقي اًبَحَت سا تي - انالب ءانركب ريس ايفَس ن ىقت

 ٠ انركفاعم اًوُهَع ناّمَع - انوب شخ احرف س حرف - اناكي اكو - كرا ١ نع رم

 مت اتب ل اعمروا باولا يبص كس لاقل ير وردنم

 د اولا كب نع وعم كوتا
 ثمل مك

 - كس انبلررع كولو درا ليذ جددنم

 واحس روكي لائق شب ترد ابعت لول وعدد نائب
 كنب سببت مب اثريقي ل مك جت يرياكل وورم بسم يق  اهئاشن
 - لوب سرت رعت ف اص ليتر وكدو ني

 ديلا كفوري الاي ةساضم لف
 ل عرور شرس يل كس رك رو كث اب وج حروتفلاه | و ديل 1



 - تاعايإل

 عمر

 نورت هراطم لقول 2 ل رقما ناز ووو: ديل قذف
 - كاجايال
 ضيفخرم» يقل مر :لب نسور ىدبلا نتناول

 . ب كرك رشم نول : ,ليقتن و
 . نش قلو وكس نو .فبفخ نو

 يقبع نذايأت ”(ًالاروم م تاضم لهاا

2 0 

 باهر شت َقاَلَعْسَيَن

 بئاانعرذل مت ّنُدَحَْيَك
 بفئاف ثّوعصاو ٌنَدعفتم

 باغ دنولبش ٌندَعْفَتَل

 باغ تنم عم  ُناَنْلَعْفَبيِل

 ضاحرلذطدماو ٌَتَنَعْمَتَك

 ماصرت يشن ٌنولَعْفَحَت

 ضاحاتتا# ٌنُنَحْفَتَل

 ماع كنّومصصاو ٌقليَعفتل

 ضاع توب  ٌنآلمفتل

 رضاع تنم من ٌناَنْلَعْفَتَل

 كس رارورطل 55 هو
 8 سرارورف ايروضدره ود هو

 كي راروزعلابروعورس تربهو

 كه يرارورطل بر وزغتنروككيادو
 كيركروزعلاب رو يروكود هد
 كيور, روزط روت ىتبرب وو
 دف م ركروطلاب و رضورم كير
 كل هراروزملاب روط مود 3
 كو راروزعلاب رورطورشم تبت

 كد ركروضلابر وزعت د وكيوت
 كو ركوب روز شروع د
 ٌقورروزلاب ورع ليو ى تس

 لام اكشخ

 حروتفمريقن نول
0 
 ديقن نؤل
 ميتال ليا

 مال« حوت بفل نول

 نو كراوين
 حوضم يشن نزل
 حروتقم رزكم ال
 روسكم ل يق نل
 مينثن فلا لقا

 روسكمر يقل نزب
 لصاف ثلا لنا

 حوف *ايتقت ن
 حروتفم 7
 :ريقث نو
 ”ينشكثلا لبكا

 ركاز ,وتفمزبق نون
 فوزكربماو

 لكمال وتشمل قل نول
 0 إب رويسكم

 ”ليسقن نول
 ع 0

6 
 سنتا



0 
 لاعاشأ نعم زبص 5
 0 حرتفمر رق ون الو ركر ورضل اب رورط لس كت عاو 2

 0 هس سر كر وطلاب روط مب رج علقت : جر وتشمل مال

 ل ل <

 - مح لتفحركن ا
 - سان اس نوفيصروج ماين عراضمل نول و

 لك رالل اذ تاق قطا جن را درر ند 5 اب (مس)

 - هيس اتوب حروتفمل بقا, ليفت ن وف لم م راك عج
 لبقتار اماكيقن نزف شرط امو بس تنام جو ريش زاير سوفبصمج سر

 - تانيا فلا

 جانا ل صاف فلا ل يب لوخيسل ؤلود للابرروا ينط فلا س وبلا

 رك ادعب نايمرو كس ديقثن ول روزريضنؤل وست لا هد : لص اف فلا
 - كس اهايال هك دع

 ور مس ليلا, كسر كت وولد اد لس (طاعو بمالي عئجر يصور (ممر

 - تس اتبولداو باع ضر( اك اهاعلر لاب

 مكر ىلاب وك رسل لبق, رك اي لبن رضاع فن وعاور ظييعك هر

 - ثسان اشبكراي ضلع ورسك عسانا

 وا ا ل اع يول انطق وعل هع ووو
 ةيطت اريلا سات اتلسماج ايل ةارموكس اهني لعانر فص ونالت لير امو بان تضم عجبا

 - تسناقدا لق ييعاب انو عم اكن ذلول نيك ايي ال ضلا نايبرد كس ديك نفوريفن و



 مه

 ريق لارج ب لبو خيط مج - عسانا بروك ب وفيسيج ريق نؤن (بر
 - كت انوا فلا ل بقايا

 لبق ار نارج ب غيط هو ري د هبانوبب ونغم يظل نوف سس نوخيسيل ا(«
 - جلت لا

 ؛ لم يب قعنوس عر اضم اكد بكت نالد مال
 1 ديكات تابنا سل بقتسم مر - تاتيدرك تزن ع لاع(ار

 . ب اتيدركادبي نعم

 ليقث ات نذل ؤ يكن زلال وت علاضم كازا
 3ع رتبص نذو

 هد ده د مد

 #ة اهايكروضلابروطورلياه» باف صاو  َنَكَعْفَُ
 3 مد اهم هل ديلا ا“ لقد وع و د دد م و قي ادا ل لم 0 هل

 نانلعفيل - ا ٌلعفتل - ٌنَكَعْفيَِل ٌنالَعْفِبَل

 0 عب ع ل رو كش يو لدم 0 ندا د جه

 هل ل 3 دب مداه د 2 0

 1-3 دايك ليوم يت نان انما
 لاحال خا 0

 وقف فكما 0 50 ل
 مومتم 30 2لراروطلارروطوديص تربمو ١ باف ركزي عمج نُئَعْخََ
 حوتفم ,  لديارول ايروطتروككيهو 2 باف ثنوهصاو ُنَكَعْفَسَل

 , 0/0 كروضلابروضرم كيوت ١ ضاعركدن عاد
 وام اس 2 ساس



 ما
 لامه أ عم ذبص 5

 مضلل ١ كو رلروطابروطرمس تيب ١ ضامي حج. ْنْنَمْفََ
 ريتك ٌكسيكروضلابروطتردككيا#  ضامك وشما ُنِيَسْفَتَل
 نا م كيلوا دودو . ٠ .رظ# نكتفتت حرتفم , 00 رو ركدوزلاب روض مكتنماو  ٌنَكَمْحَأَل
 دمج نال اب يس انءاج اب الس وخبصي [للاب مرنم ؤيفخن ف : هدعاق

 اني فيفخ نال  هبسانا) فلا هبي تميت نرذ ارج لي سيخ
 زيقيل نو ثيل لور اضم لجفزازو

 0 مغيص نرد
 رم ماد سد

 اكل ايكرورضلاب روض رم كاد تانك عا و ٌنلعفيِل
 ل د رت د ل ع دك 2 و را راق قا نزع نع رتب. ف لدم و هد ةيسس
 نلعف هك - نلمفتل - نلعفتل - نك ديفنل - نلع ميل

 2 يل دعا هي ده م اه.” سح هريس اجي وق
 ىنلعفقنل 2

 لالاو كدت داصم لي ذرجردنم با !ني كالا بي كون

 - واركداي قت ى وت سنا وركم امن ليرد لا درك
 ةمنالد ل َبِهَذ -ان«:لف شه س 3 انس اًموُظَر ن تفر

 ض َلَدبع - اناا ناصق اًناّوُْسْح س َرِسَخ - اناب اًباَهَد ف
 ( منال دل دا ب

 - انركفاضا آلّدَع

 فثلاوآ ايكيا ,فيفخن ون ن ابوركا ِ انتو فلا سويس تلبث, كليقث نذل 0

 سب كاج نحر ىفاب سب نابرن لعوب اككساجوب سكاس عامتججا سنن و



2 
 باتي لاعمرو غيم باولا كلاعفا لذ مردنم
 2 هه او اص نو در ل تادف سام دج م7 ا ّن دري م ه7

 , تبطتل - نانخبطيل - نبعتثيل - نيقس - نيقسيل
 ودوهد هد 50000 00 000

  َنَوُسَعَيَل - نَوُفَحَتَل  ّنَحَرَمَيَل - ٌناَحَرفِي
  كسانب لورع كن ولكتو وردا لي ف جر دزم

 .اًكروارف ف اعمر وضل أي رورط و ا( 200 ابعرورطل ابر ورط لب

 بسوو - 2 دورط بسم 1 لررصب كيري ورطل اير ورضا بس و

 كس ركب ايسروزمبس- كس اهو قرف اصرورضلاب روض لبتروغ
 ف عيوي لس جرؤتفم عر راضم ترمالع تاولالم داو هكر افلا: هعاق
  كتساتاجايددك

 انركمدعو اًذْعَو ض ٌدِعَي - دِعوَي نَعَو

 .انكعقانحءاناي ١ ٌةَياَفِو ض ٌىِقَي-ُقْرُم - فو قَد
 ساير ف.ظحالم لاعفا نحيي م
 ع ايم ض  ىمي - ىشمي - ىشم - ىننم 8 ها ا : - ورم سوس

 عد 1 ءَ همم < 57
 هيشخ س ىشحي - ىشخي  ىنيح

 انكاءدءانباي  فّوْعَو ن ٌرُمْدَي ٌرَمْدَي اًَعَدوَعَد

 لب كب [ سم لبق ا دعاوق قلت سس نا : كد وبند

 اياع ان

1١ 



 0م

 را كاي
 د

 هدعات اك اني فورم امرمما

 ةدانب هم نخب طاع عرار اضم غبي م خس نوم طا ءرم | (فلار

 ميو ةساج
 ًالثم عب .انءاجايانب هس غبي كيطاع عرراضدسيلم قاع ءخيصر بو

 دعهررل ناز « تم ادعاو راو

 تل كة اماكن عال يداضم تمالعدعب ( حبر

 مربع نكاسركا كرقتماي دل قلاب درج لوزا عراضم
 لرسول بروس حروتفرركن يعرلارروا منح ل صو زوق بسموهضم

 تلعرز حاب ىلارعا نول( ئراضعخ] امي لس لسا اهل عرورشر وسل

 توفشَت دسيع لس ليد ركن كاس زيرو كلي دكت ذهل اولا بس

 ةشالعلاب لا نوت نب يفوت انج كن وانعكاس
 اي لرارعا نال لين عر اضمر خا ميو كرت رح الا ودع ل عرراضم

 طر . أ سدر كاس برد هس ني وكف زم وكس اوتو تلع فاح

 (ا) ١ تيت - عض تس عَن

 ني سس 1 ادي اسس نكاسروا هس نكاسرل وج عداضم تمالع فطرعب ( ر

 نمكلاب قيم قلد ار ناشر ايكايال ءزمب س عوشي_ دس ماض لا +
 يمرس وصبر ش



 لك

 (وبحروتشماأا سروا نوع 0 اوبدداورهلكر انبج)

 يس مخرب نو

 كور تيا راح ركاز دعاو ْنَمْهِإ

 خيي دذلب وثوب موهضمركن يعرلا بلا اهكاي د سد وسلس ا تسع اق تشن فصبر

 - ورسكو درو اكن اج ايد هد رض زج سر كظخ احب اكن يكب ير قدي دانك

 زنا ةلتاكل صو رم تقود السد كلكل_او لصو زم حاسس كتبي ارح برس ل بفرع

 يك وكل صو ةزجسس م نولصماكس بني_ى اهون مكروب نكاسلاب ءادننا بالكتب اك اجايك

 لعيب هطكراغ لمد اك ل ستوك صو بزب سر وبمن كاسلابرادنبا سل اعفا باب نكي انغ
 ىادداايكيالوكل صو عزل كس لاه د سل اعفا باب وكو ري ىلا ضمنا بس كرت

 تقوكذ_الم ةءاسدس لرحت تلق ار هس رو سا يك لقت نرط كوز تلح كهككراذ

 - ب قس هزمب الب اير وا يطق زمو كسا (نلساج سنايا وكم زج

 (َشْفيا)َنلعف. العم - حش! - اوَعش! العش! هه - نانوا ك نيعلاح ونفضمإ) لتخوو او رع

 شمر ننال! عَ اًوُعْه! العش! - عفا - ل نيعلار وسلم اندم

 م م2 ف

 (عدر َنعْفا- -العفا- - يح -  نُمْذَأ كفا عقا- + نيل ممم وح و

 (تع- عض َنْدَح - الم ىلع - اج الج لع را نيتك رتفوفيماوداو راف

 (قر َنْنِع - دلِع - خي اوت آله. ع- , نيعلاوسكو تلعن
0 

 نقر َنُدُك- مف قم اوكف الخف - لكَ واو تلعورح نبع ع ف رجركمالو داق

0 

 (ٌغِيَِنْلَه- المن يقف .اًوُلعِف العن لف- / ءايتطفم / م ,



 0 متيص ندو

 ورك م در م رضاع ركل مين ًدَمُقِإ

 ورك رم هعسس كثيرر رضاع دك مج اًولَعُفإ

 كت ادد ك ياو رضاع كنوشنعاو َىمْفإ

 ورك تر وعوو مث رضاع تن مينشن الَمْثإ

 دوركم ستي رضاع تنم 0
 هدئات سر ريلص| (ر : لس يشر كوزمب

 ادب - لَأَس رم تجد لكم الاي لكن دعي دكر اذرجوزجه و : يلع عزب

 - وب ددملكمهالاي نبع اي دافوجدزمجهو : هردم انج
 ريعطق هزمت (م) مبلصو هرم م ؛ لب كور كورت ا زوز

 سر وب ى كو مدن نولسل رادتب ا وجر قُم دئاز ءزجس اسي: ميلصو عرب

 (مااخبصر سنا تع اع ايبا سرك ع رون

 كلاج يال كك زاضا 1 نحر لانج اي ريعطق و هرمإ

 . هزمت لاعفا بابوا رسمنا هزمب لم لكتشفعاو ل عررا ضم سدح

 رداصم ل3 مدع با | داوجكلس نب رعرو اربط زعم : :ر ون

 . هدانس شيب شن ليناوركم هارت لير وا سنا درك ف ورع طاعرم | كس

 1 0 -انركادج ٌكُسَف ض ٌُلَضْف -انلا# اًقّدِص ن َقَدص

 تى ّعَسَس -انركتفايرد ءانركلاو# الاَوَس ف ٌلَأَس - انركىابر بم تعز

 انجبت ٌةلَوُصَو ض لصو -اناهدبي تا اًسْمَح

 ء تءاث لاعسو | ةضاب تاو اع لانا و عودت

 - ندع 5 ل يعإ - اقرسخإ - لّشْف) - ُدّقَنأ



 ها

 - كتلانب لورعاك نولكو زارا لب زر هرددم

 (ثروطر كيو ٠ ولاكإ (شروعر بسم -ةاجلم تالود م .ركبإرسو

 - -دركفاعم دم كياوأ امو لوخ
 هدعافاكل انبب لوو اعرماو ملكتو باغ

 لن عرراضمخ كا كسر كل فار وبسم ما) س عروس عرراضم : مدع
 - كل سدركن كاسولر خا دو كس سدرك فتنس اوت لاعا نؤلاي تلع فرح

 5 7 مرضا كانوإ
 لام اخ ظبي ندد
 زج تلكم ال ا ضاصلمصاو 2 ْنَمْمُكِل
 نوني لاءانز ةايانامايل#/لوموءمت ضامي ايش  ٌَمْمَحِل
 4 كباهانامايلو لير تر  ضاحدل مج  اُوَلْسْمَكِل
 / كج اهاناجايلوتددوكلي ول ضاعن غصاو ئيكفتل

 4 كب اجاناجايلكلولروعود # ضاع دندن دكت
 قابيل امفيا  كيايانابايلك ل وقروك تسر رضاع نام

 لاحايزخآ سس - ا فورعم م اكتنو بئانرها ازا
 موزي فكم ال ياهانركاومكيا سا بئاغ لذي دعاو ُدَمْمَيِل

 دبا < يلع دل ريت
 نورت ول كلاي سوضدورا تاكو“ كوكي
-_ 

 ور حرونفشراكن ياتو لوب تلع فحم الو نيعو ا ومن واو هكر اك_ل بج نس تقو ىلا ىكتاانوا ب 0



 م
 لاعال خآ نعم قربص 0
 فوز اعانو . ةتباهانرلال دووم تريزا باع ا مج 0
 موز بكمال عليان ت روعليإسا " بانشوءدماو "") ُلَمْهَتِل

 فوم لاءان' ةبايحان الر قوسنا بانك  وَمْمَحِ
 قاب يلامديا  كجاهانرلال نورت ربنا  باغتوم مت  َنْنَحْمَيِل
 زج كال ةباهان دج متماو " .نمأل
 كابس ١ مثمب  نمثتي

 لورجم لكن بتانرها كازا
 لاحار خا ئعم خبص رو

 مدزهلكمال  ةجايانابايلووملياس  باغلشساو  ُنَمْخُيِل

 : بكانس سب ادرك ب سري ترداصم لاب مردنه كرون

 كلاب حرط غراضم لاوحا كس رخآ وا سان اهايال

 ليقثن لاب ف ورعرضايرما نانو
 ندو ص رخيص

 ركرومضلاب روطدم فلياق " ضاسلمصاو ") َنَلَمْهِ]

 الكرووسطلاب روطد مور مث ضاحي  ٌيلَعْضِإ
 رك ومضلاب رورطد رم مم تبر طاح كي ع م ا



 ه0

 ص خه ناو
 ركر وطلاب رورط تءادوع كياوق راو ثنومدصاو هَ 1

 ورروضلاب رو شرعدد# ضاعتؤتخ  يَوَعْف
 ورك وزار رورص تروت تسب م ١ رضاع ثم 2 َقاَئَلَعْفإ

 فيفث للاب فوض اءرما كانوا
 ةجاهانركروطلايروطورمديإ ف ضاعراشماو " ُنَكَمْحا نحل مم نو

 ةجاهانرروطلايروطوكنووعبسم#  ضاخر مس  َنَُنَكُخإ
 دج اب انراروزطلاب رورطوكت دوكديأ ول ضاع سونصاو نلعما

 ا

 يق ن ألاب لوب اعرماناندا
 سس هب ندد
 كس ايانامايلروضلابروضرم لي  ضاحلئ او َقَنَمْتشِل مر ماس > ه

 ٌناَمْلَعَفَتِل - ٌنَدَعْفَتِي - ٌنِيَعْنْسِ - ندَعْسَتِل - ن ٌ

 زيفنخ نوف اب لووكض اعرما نانا
 هجاهاناجاي/رورفلابروضوكر وو تبت رطاصيرلدب عمج م دج اجان اج ايلرورضلابروضلورغليأ ف ضاعرلذ دعاو دمتِ ص ربي“ نذزد

 ةجااناجايلروضلابروطوث دكا ف "ضاع نوءصاو  ٌنِلَعْفشِل
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 ليقةنذاب فورمات بتاجرما كازو
 6 خريبط

 ماس رو سس

 .: نو

 ةجاهانرروعلا,روطووم دي( سا باندكذ اد  َعَلَحْحَيِل
 مدد سد 7 ا هر اه لد م

 ٌناَنلَعَفيل عدلا ٌنلعفتل ٌنلعفيل نالعفيل

 ا نيا م ت8 كابا ا م

 ديننا فو فوم ازا
 تكنو

 50 سا 007 نلَحْفيِل
 ةةايازو فلاب روض ودرس تبدا بانر عمج

 ةعاماز/روطعلار و ضو روعي سا بلاغ ثنوضدع او
 كب اهان ركل وطلاب رورط ادب متماو " َنَدَمْحَدِ

 ةسايارلوعلاموسو# س2 * قتلك

 ريقثن وفاب لورجيرلكتت بارما تال
 نعم خص

 اع يعض

.8 

 دمع

 ندد
 كب اياناوايكروطلابر وصوله سا باافركي رع 30

 ٌناَمَلَعْعيِل - نال هاشم 00 هد



 ه6

 هيف لاب لوريواكتو بتم ناو
 وعم بص ندو
 زيبا هوما ناسا تاق ساو ناسا

 اة
 ا ل و

 .نوسخيل - نابع ديل - اًونَشُفِيِل - دقي - قرا
 مكيسل قلاش تاوكوعا

5 
 بس نا . كتساها نير كتفايرزروضوك بس كيل لآ

 روض افهم ىسا-ةاجو: شوت بس د تع اجاناكي دوضوكل وقر دوغ

 تاع لد
 ليف

 كى
 . دعاك كري 1 ماكس ستي لغفوو

 2 اهايكل خادديةراضملعفل_ كة انوع هو : قد

 ىنل فرم در كلظاد ىف دي عرراضم لف هرم ناكل اني
  كسلان' اه نا

 محرك سه دن[ ناندل جرس سا: (لبن تلح اس

 - جانا ملحم

 رم ا سرح [مس عراشم عفن ل: (لين لوظفل لمعان



 ه4
 - كس انادكل عن جرط

 و 8 :
 - كس انيداوكىارعا نول حس نوفي تاس )١(

5578 4 7 

 . تارا جكس اونو ب تلع دج ليش[ وسر
 ا - 4 .٠

 ركزي دماور تساتيد مابك ايدل رد لوله لي نالدد نا 00

 متن عرجي كتم او رطاص رن دحاو « بان ثضددع او « بما

 فوررض اى كانوا
 لاعاكرخأ ع بص

 موز تلكم ال رك مدرع كياذ اصيل دعاو

 قوزيلاعا نإ كت م دم ودمت ضاع الت لَمْسَحآل
 2 ركت مودم تم ضاعف اًولَعْفَتَال

 ندد
 هاف وب د

 / ركتم تدوخ كياوأ راح ثنو مدعاو ٌييَعْسَتَإل
 7 وركتم لتر وعود م طاع تنومبشت 3 1 2
 رمال سا د 2

 قابديتلاعفا دس ضوع وست ضاع تناخا  َنلَعْفَتآل

 ريق ن واب فوميضاعى نانا
 ند

 ركتدزرب دم كيا راع ركب دهاو 0
 ركت أرب تدوكك ياو ضاع نوغطصاو َنِدَمْسَحَال رك مذاب دمتي طاسيم كج  ُنَكَمْسَتَل
 ركز ادرك 7 امتلك انف ادرك لا تدداصم لي عدنه طز ير زع : ظدوبد



 خ4

0 
 ءل.ش يدق ب

 منار -

 اة ب س َلِخَي

 (مفال)

 لور أح تانوا
 36 بص نو

 كاع ايكذ دع كيا ضاع ركب رماد نكمل
 ردد دع م م مد داهم

 53  ٌكَمْفت ل  ىيمفتآ -اَوَتَمْفَت َ - من

 يق ن ؤلإب لوبجضا» ىو تازوا
 عم خبص

 0 وم كيا ضاعركدت دطاو ٌنلعفت ال

 ٌناَتْلَعْفُت ل -ٌنداَمْفُ د 5 0 مرلمفت الا - ٌناعفتال

 ؤيفثك و اب لو ام ىئنانوا
 ص مطبص

 و 0

 اج ايل ادم كيو اعراب دعاو
 اس عاص ا ع د لف

 نيمنت ال - نلَكْفَت و



 ناو

 ما مق د

 ني و ا ل
 العفي الل

 وقهر ودم

 اولعفي هل

 َلَمْمَت
 ظَ-ٌتو

 ني

0 

0 
 يكف 7

 رم م اس م حج

 هم

 نورنا تعال اد

0 

 بءانعرلدي مشت
 بت انعيركدب مج

 باف ثتنلآلا صاو

 باف تنم, زشت

 باغ تضم عمت

 مكتسدعاو

 رم عرج

 باعد دعاو

 بئانعرلدب يشن

 بئانع عج
 باع ثتّومدع او

 باف ثنو مر ينشت

 بئاف ثنو حبا

 مكتلعاو

 ئ

 هيل درع كيأ هد
 سر منادرم ود هد

 لركن درم هيد تيب هد

 هين تراكي هو

 رك سئروغود هو

 نركض وعى تيبهو

 نورك لش

 بيرك شم:

 ةاك

 موز اسك م ال

 فوز ىلارعا نول

 موز #لل مال

 فوذحت يلارعا نول

 ف ابي تلاع يا

 مزج بذلك مال

0 

 يق زاب فود باز (ىنانوا

 هروب 4 2 36 اهو.

 رف رك كرب زكر ارب دم مد هذ

 سرك نذكر كرم درع د تب و

 ةجل و تراوكلكيإ هو

 سرك كرب لتر وعود هو

 سرك زب لردع كتيبود

 نورك زكر ل
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 ئ ربط ندد

 سرك دكر ب ملك عمج ٌنَكَمْمَسَد

 زيؤت نواب نورعشم باغ يتلا
 ندد سس خب :

 هيد درب دم كيا باعك طاو ُنَنَمْنَيَد

 ركاب زكري تروك كيه د باف ثنوهدعاو لست يردك بم سصيب» باسط َنْئكْفَيَ

 نورك دأب ل مكتدعاو ُنَلَعْفا ل

 ليرك ذكر مب ركن عج ندعم دل

 - قانسوكن إلا ركن ا تسدداصم ماين الاب مرر زه كوت

 لرريرلكتف بتاغاو تاو

 2 اهايكد دم كيادو باغ ر كذب د عاد لعهعفيال

 ندو

 نأ قو منال ادخال تي 4 قلن

 يق زاب لور بتاخد
 نس مم كو
 2ك اهايك زك درم كيا وو باغ دعاو قل ايم نتمني نوع



 م7 مدار نبع ع اق للف ان 0 ا 5 مدام ال م جاه

 ٌناَتلعفي ال - ندلعفت ال . ندَعُمَت ال َنَلَعَْفَي ال - ٌنالعفي ا
 0 م سم اسد هد

 َنَلَعْفُت ل - َنَنَمْسَد

 هذه راب لور جواكت بتساغ تان
 ع خبط نذو
 واع ع ا

 2 امايآس زك س ورم كيا هد بانر دعاو ُندعْفيا

 . هتماذس اور بس ننا هس لاعثا ىرعتم الاب مرنم ؛ لير ىند

 , هس اثب يلرع ك  ولجتوددا لي رجردنم

 - سام امجوا ت مب - هركفاضنا لؤوو مث ساما ن ناصقتورم

 كوه ارب بسم.انارلا تم ناصقن من. كس اهب ى دن ف ابرم نك ديت
 انلوإ ثم

 ىلع[
 ّ تس الننولل لو ماكروا ماكتب قتشمسا وو

 ورم كياالاو تنس ٌعماَس - ٌعَمْسَي

 امج ايانب تس فورعم عرراضم لعاذ مسا: هدعاق اكذ_انب ل عادت
 لكن كد اراف -_ د ف وار وزعي سرك دنع داضم تدلع لشي تس

 ومسك دن هرسكر أ هب ملك نجتيب لس نيب |] لعاف بعل نايمرد

 هاد
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 لنا لون عرض اكسر

 كرك ن يدع, وا داق كك ع كدانب لع اهم اوت فتلاوو: لعاو بلا

 - كسان' اجاب الن ايعرد

 لع فمما ا(كازوا
 وعم مربع نو

 درع كياالاد هيلا ركذ هاو ٌلِعاَف
 رمودداو دسك ركرب ري نعاس

 رم ثري ظلا ذك ركز عمج َنْوَلِعاَف

 تروكليا لاو نك ثنّوشماو ٌةَنِماَف
 5070000 50 َناَكلِهاك
 لوتس لاو سك كيوم عمم ٌتتَلِماَم

 كس ذانتسا نادرا لعاف ما تس لاهفا م اهنهد شيكو ليي باتك كون
 . دك انسعاس

 . هيسانب لرع ىكزظافلا هدرا لذ هردنم

 رم حس تيرم كس او لرتت- ضروعود لاو ل لو رمودرت بس

 هد رادع تتبول او سرك م ظروفا ومتيرب لا يرعب
 ىلاو ل رك فايرد - دره كيا لاو ذو بايماك درع تس تيب ل ١و فعلي
 - عمود لاو ذركت جبل كروعغ ليا

 . كي اد دكني ردوط لس مسا تمالعيل سا تايككايانب هس لعف, لعاذ مسا للدج ()



 ي

 (لوعقمم
 ير نزلوداوب اوربي ستو كة ماو

 ٌبوَرْضَم - ُبَرْسُي ُنَوُعْمَم - ُلَمْمُي
 جتاجايانبس لور داضم ل وعفا مس: مع أ اكد اب ل وعش“
 دي لك ناعم - كس مال ل عروش ل وخمس كف ذو عداه تم لع بي
 بون ضخ روا- لس لس ل وخفت اذ تايغرو كسلا مرو ننشر رص
 لش /ك

 ةاقايل نايبدد كس هلكمالو نيل كس دانب لوشن اوتواو مو :(لوعقمواو

 لوقا ا(كانوا
 سا مقببص نو
 درم كياادب ايك راد دعاو 0
 ومودة كس رك نش 0

 راص تسع هلع 0 0
 تروغليا ناب ك كنوعرماو 41 0

 نيتروعود ناب ك ثنّوع شت ناد

 روءاك تي دق شرتّوم عج 7 هي
 5 نادك لوتغ امس سرداصمالاب هنود ماتش باتل ظدوند

 2 كانب لر عىل افلاوررا لذ مررزم

 او اوي كب كح الب تس تس كوب هس ظدحس تيب اوب املأ



 نم

 . وب رب تنسب لو ل - او اكي - لو ل اج قاتم - او اكد - او: اب

 فم
 2 تبوك لقداي لب ماك لت نشا وو

 يذل ْعبْطَم مابرغر دَْرَس نظم . ْعَبَي َدُحْرَي : اضم لف
 فذحو راضمتدالع- ثساناجايانب ح ةداضم مف, مدع اق اككسأنسب
 وك اوق عبس مطر لكن ركاب - كس ليما ) لع عرورش عروتف ا لع كس نك

 كا هبا

 فظم ا نازوا

 تقوإب ماقمليإ كف سك ركزي هاو ُلَعْفَم

 29 ماقمود ع طيرك كذب يشن نْدلَعْفَم

 7 اقتعدببكة رك كرو ص لِعاَفَم
 ًُ يب

 7 لجلي ى ذر تكنومدماو دشَعفَم
 2 2 ريم وق يع
 2 سلو كدر كنوع ينس ناتتعفم

4 

 مرام اس! نادركا نظم تررداصم م اينو د ركل س بانك, ثدود
 كانسول

 : هيانب لع ىائافلا هدرا ليز جردنم



 أ
 . تاثاوا تس تيوب كس لس داع كبل يحك ابك كك ذ

 . تاءاقم هت ترب دس نعد سل كل - تتاداك سو هدنمت

 عدلت فاقع كيا وعدد ما عمود د نر د سلمو قدر

 - تاءاقم حاسب

 ل

 امم
 - كس ادب وكميلدذ لس ماكاو نتششس ىو

 كسه نادنوا نيلعاو املأ مح

 ُِشْنَي دا ٌفَشْنِه - ُلَعْمَي نا ُنَمْمِم(١ر
 (لامور قشر اا ومج كيااكذصيدلب لاا وص كيااكذسرك

 ُدَمَشَتِم يبس (0)
 سلو امومقر ل قاسرد كاك ذو ل1 ل ايمرد كيك ذا

 ٌتاَشْنِم ُناَعَنِم عمر
 (ريلق طب و داب كيلاكد صيد لآ كيا يك

 روسكم يعي كس ذس كت دعاك يراضم تمالع( ١ : قيلرط اكذس نب

 ك2 ساروا لس رك مزار شي لكم ال دعب لس ك2 انب نعم نص سر

 . كس لسور كلخاد نيونتري سا كرك فاضا اكران" دعب

 يدرك ءاضاكافلا نايسرد ل لكم لو نعي ٌَعُشم خبص (رس)

 ا كه



 ل6

 ملا مسا كاذوا
 ع قرب ل

 لآ الع وصح ا سرك او 2
 د12 وود هس ذك شل ِنّدَعْفِم
 هاذ وص تري سك عمج  (نيو#تالر ُنِعاَفَم
 لاق ايسرد كيا انك دماو ُهَكَمُم 5
 دق ايمرد هد كفك ميش ِناَتَلَعْفِم
 د1 نايسد ع تيب ةرك عمج (  ىر ُنِماَسَم
 راب كيا السك ماو كلاَعَقِم
 د1 هنود لس ةسك ريت ِنلاَعْفِم
 ااه تبا سك مح ع( رَنّيِماَفَم
 .نا ارك [مسادكم زجذاتسا تسداصم دك لب باتكا كوس

 - كاذب لرع كل اهفاددرا لي جيدنم
 هع تيبس لوحي قايدرد كي كذسا- ل112 كيا طع

 2548 ناس ذب ترب اكسو د سيزر متاك تي ويحك داو سب
 . دام تبدع لاك -رازوا سس دداع

 ليضفامس
 قار دصم نم ترش يسدد ىزج كاع هو

 - لالش وأ لد ايدل



 باب
 ئليالاو لع هدإب زر رام عّيَسآ- ةيسيدس 55 2 5 وم كا

 هن تكا ف 3”
 (تردوعلي| لاو ذي هداي زر كنوم ىعيمسش عملا .

 دعلاس ةركفزم ًساضم تمالع : هدعاق اكل انبدلت ليضفاع

 مكمل د فوفو شرك برفكس نك بن عون يضف سا عزم
 . 6ك اجاعكر دس نيوز

 كف طع عداضم تمالع : هدعاق اكدسانب تضم ل يضف
 هنلدخاسا كرمز ل ثررركم الزين ن وكسب نيكو امك راكر ادعس

 . ل سوركتإ) ءروصقلفل)

 و د ةزجدعز لس سقف اع كلا وو: مزوصقاتولا

 لييضفلع | نارزوإ
 سس ثدو

 ورم كياالاد سكه دايز ري ماو ُكَعُمَأ

 درهود لاو د ركمدايز راذ نشا نشف

 دك ربالو ةلكهدايز رك مخ َنوُلَعْفا

 دمع تيباساو ذو ذإيز 00 َلِعاَشَأ

 تروعكيى لاو نيام داين كنوشماو لف

 لشوود ل اوه ركمدايذ كومربشت ِناَيَلَحُف

 ايوكاى تيب ىلاو ةيركء داي نوم عج تام

 كل سيضم سا وكم انناسسا سس دداصم دروس باتك فد وبند
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 - انس نادرك

 - كانب رعى نافلا هدا لذ مد دزم

 . رم مس ترباس و ناصقل هدايرن ٠ جمود ل اذ لس د هداب رز

 .درملكيا االاو ذكى رت هدايرن- ضروعود ىل او ذس و: بي هدايز

 هيفا كتري لد ةسركات دايت شزوكوو لاو ةسكف اصنا دايز
 مود كساد كسول ستسومد ابد - رم ياالاد لس هدايرل

 حمود كلاذ نيت هر ورم لاو و قب هدايرل



 نم

 ث و ثو : ©

 يف

 2 0 ب 2

 ميحزلا نمحزلاوللا يسب

 هرئارمب» 2 ٌبلَصا(لر ,ش نيهشر كفو

 . هل 1 نحوس عك وجاك ب تح كل هني

 . لوب لباقلاب - ل ع ىافدص# (١ر

 بكَ تي لبدلاب سس وسم اة كس قلك فوم مدر

 : لوبان لصاوتب تلح و : 0 فورم

 .تاتطازباكشع#ل ورك عي. يشاع فرحنا: هد ار هوو ةرئاذ

 دمج ممر ةرصتم ر.س سدد كل اغإ
 غخيبص رس حرط نوقيرها عراد اضم ضار سس نجل اعفا هد: مص لل هفا

 : ١ لاعفا شناص «لو لتس

 نوبت ذر لاعتتسما فص لس حرط وندم نتلادفا هد : فسم لاحف
 ا



 ل8

 م1 لاف
 ,لب سيو ىز متم لاوخا حظا كس دالعت ىايلصا فص

 ىئابد (0) قرش مر 3

 نوت ىلسما تورعتنثا ثان القبس نمت ود لن

 ل كس

 (اداعبا ةدرمليأ ناار رْشَعَم تيب

 ريشي زم (0) دما :الب نيكو كال
 قو وعر لسا فورم لي ام كمال ليفي: دم ل

 وصح تع وب ندا نفض

 50 ريفر زهلالث
 رص هيب هاك ازور و

 داش سر قمم لب سيسود كوري لال '
 خراب كس نا دب اتوب لاننسا تركب نو استر الخ اسلا :درطم

 - لعب اولا

 كس نا اا لور رق لا اس5 5

 سا باولا ني

 دل 1 تيدر سس اي اجاكس نب شئ اروكدكب اولا سوم [ن ا: ثدوند
 . لب تمردف شيدر



 ١ه

 تنال را
 (مومضم عرراضم نيكو حروتفص عا ناطر ْسَي َلَحَف : بابا
 2 5 رص نع

 وضم صام ٌلِعاَمْلآ اًوُص0َّ ٌرصْنَي َّرَصَت 1

 َرْسْنِأ ٌوضاَحلا نمل روصْنم لوعفللا اًرَصَف و

 ربل دمحم ةئالاو ٌرَّصْنَم ُكْرَظلاَو ٌرصَنَتال ىهنلَد
 ها للا ل ليسا قل راكع

 لوو تس فورس رص, ردصعروإ ل نورعم ثري : هيببذت
 - تس لور خصم, رصشنوب كس

 ءانعدو ١ اًوُصَْن

 ركل ورش عفر او يبل وفم ررصم ا سنا: لوركررصم

 (اناعايكودم) ١ يسع رس

 (روسكعرراضم نبع حروتفمو ا عر نفي دم َلَحَم : بايارسور

0001 6 
 َبِرُّص ُبِراَص ُلِعاَفْلا اًبّْرَص ٌبِرْضَي ٌبّرَض :

 برا ضوتل ما بوش نوما ارم 7
 ل ٌبِررْضَم رطل ُبِرْسَمَ ىّنلاَو
 ةشاوملاو برص يلا م فردي هك ردع

 7 ص

 نركض
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 22 َنِعَف : باياس

 ب مسي عيش تي

 ا م ا ام

 كموره د - 7 ولادي د 0

 ةكفشمم سني ةن لاو كشف فرألا يل ل او
 كشا نيضفا لإ َعاَمَسِمَو

 تس ايظرملاو

 (عروتفم عرراضصمو ار سعر ََمْصَي لَعَف ؛ : باباه
 0 دات تب

 ٌحَمْمَي َعِتُْهَو ُعتاَف ُلِماَمْلَآ اًحْنَك ُهَسْنَي َّعَمَن قت رفصيفرم
 كد اهم.د.- ا را

 نيشفاو َحَتْذا رضاتحلا ٌرْمَاْلآ ٌمفَم لومفملا منه

 مهايبج 4 هج مى 0 7
 حاتفم ةحتفم عتفم ٌدّلالاَو ٌعكْفَم فرظلاو ْحَتْدت

 يم م
 ْ نك ُكُْوَمْلاَو ٌعَتْدآ نيوتللا شا

 (ريس عراضش ناي نصر شت نكت ابل اداب
 .مرْكي مرَك تع
 ضاحلومالاُه يِرَك لِعاَسْلا اًمّرَك موك 0

 ٌمْرُكِم ُدَكأْلاَو ٌمَّرْكَم فرثعلا ْمُوُكَس ل ىهّشلاَو مو
 زك كلوملاَو تاركا نيسانلا عش ةاَوَكَعيَو دم 2

 ء كسأن ادب نلدو 2 هونك لئانر# د

 ٌباوبا نيب كسفاش
 نوم عررانممو طار نس رمت ُنِمْفَي َلِعَش: بابالمب



 وأ

 ب فات قير

 ٌبساح لم افلا انابسح .تسحب بيسح :م افرض لح ا طم ١ رم ول دوو وفر عيب ع ا اوشا 5

 لا ملا ثدسحم لل عملا رب" رم - منيع

 رضاحلا رمالا ب وةفيئائاَبْسِح بَّسحَي بييحو
 م ريت 2< < نا 4 200 00 م هل 2

 ةلالاو ٌبسَحَم فرظلا ٌبيِيسحت آلا ىهنلاَو ٌبسح 1
_- 

 ل نلفت د د اح اش فكما ع لف م اع د نادت و ع سو
 ١ ليضفتلا مسإ باسحم و ةبسحم م ببيسحافم 4

 م
 ىبسحا كتنؤَملاَو

 (ويضةرراضم يعور ويسلم ضار ير خَمْسَي ليف : باي]رسود

 ٌكَمَتِم ٌهَتالأَو ُنَصْفَم ّصداَو َنَحْنَتَل ىّنلاَ
 (عووتفم عراضم نيعو مومو, سعر مَمْسَي َلُصَف :بانارست

 -ةوكي دوك تب
 داعم دئيك دكا نماتنأ اًُرَك ُداَكَي هاك :ريتصمص
 ىبّنلا و دَكْرِضاَحِكرْسدَآ كْوُكَم َنْوعْسَمْنَآ امْوَك
 كولا ركوة هه الا 1 141 فرقا كا
 1 ىو ُتَكِيَدملاَو ُدَوْلك ل يِضْنَّشلا مس

 اب دبر عمد ىابسب قا , س سوو ىكريفيبزم الث
 امرك ناضااكد نان ترحيل د ار كس جالغاسيا + اين قك

 4 و2 نجا حقا



 ه١

 كب كرو ايراين ل مسك را : قاما طش
 نزع ا بادي

 ةجرح د كنورب يل بع

 انفو دانا فما كن اسيا : اسوي
 مع د ف دج

 لس ةزجب لا رو شبس سب 0 كابس قي غ
 ويب لال سكو زج لبي عرسك سبر
 - لو باولا 9 ل ساو ل ضو ءزرجب لب عروشر_لسج

 ءانرعشالنز ٌساَمَتْلإلا تجب ُلاَمِقْحإ : بايالبب

 فورت وام ليف
 محبص # َلَعَكَفإ نانو

 ا افراغ ماو مدل

 َتَسَمَتْلا نكيمتلا دكا ُتَسْمَتْلِ اوسمَمْلا اًسَمَتْلِإ

 ١ ام ل مسك يي ا !1 در د د بس دم ولك يقص هجر

 نيب يبل معا ايل وقع يشب تحج

 ءانسمتلا. َتُسَسَتْلإ

 : هرعاف اكس انب لوى اب هس هوالع كورال

 كة اجايد سد ضو لتر ديس سا دوا وسكون[

 يع - اك اهايد لدبي كواو سنو ام فلا رعب 2 ضار وا
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 لورمح تيثم ىلا, لدخ باينورص
 ريوس زلاَلِعشْمأ نانو

 3 0 در كيإ لسا ب ةرايدماو نسيحلا
 تقفل مقكلا ةينلا فيوحلا ويميل اشيا
 نك ٌتيثلأ اًمئُسِهْتْلا بَسيتلا مك نكسِمتلا

 تشيتلا كتيشيفلا
 : هرعاق اك انب فورم ئراضم هوالع لد" م رع

 سيم فورعم عرراضموكس اوت و لصو زج سب عر وزن شع لأ ١
 - كسلا :يايداك

 عاضمنمالعونال وب ف ورصراي لش خيصس باغي دعاو ضار ركلأ حب ١
 _ حرؤتفشابرو لن: موت فورعم

 سمى وعم عرراضمو لوب هديل ازيد لش عروش صا زذيصرلا (جر
 رويسكل يرو لوم حروتفمرخ (لبق

 تمالع سس عروس لا, كوك راظوح شيرين لونالاب ددسن ( د١
 اتاون يق ورعش ٌعئرراضمرم ليرد مسد عقر وش اروا يداك ةرراضم

  شسيتلي هد الا

 فورعمأ انمي
 زلا ُنِعَشَْفَي كانو

 كرلا 0 3 0 ُسِيَتْلَي



 هه

 تلك نسيتي ن لك ين دومتلب ق سل يكس

 - لمع ل ب ع ده د م

 ها هدفت نيش َنسِمَكْلَت

 سشسيئتلن شسيئتلا

 :هدعاق اكن انب لوب عيراضم
 . 5 مي ريض . 7” :

 لور تداضشم ةيمرقثولرخ لا, روا مطوع رراضم تدع

 - كسان“ احن

 اه د د3

 غاَنَعَمْتَي نند

 كيت ا يل

 7 2 معا ما دق تل مدس تم اه ددو م هر اف 006 ام عب م

 ايدو اه ددم ني يدا دي سس 5 هند 2 ب مقا عاق مدام م ردم

 سمئنلا َنُسكْلُك ِناَسَمتْنت نيسسمتلت تا تناسمتلنا

 دف

 4 ره | تس باولا هوالع اسر“ ىلالت :هدعاقاك ل انعر ضاق را

 ررويشكمل لو خرج ولع نكسركأ د عل ل كف ذع عرداضم تدالع
 مالا رو ترج واو عون

 تورس فاورما لما ص
 1 رخبص زلال ِعَشُدا
 رك شم النورم كيا ف باف ءاو 0
 نسم ١ تت يتلا 7 5 سلا د ه ل - 7
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 فورحط امى يبيك فص
 ص زيص | زلانِعَتْفَتاِل كلد
 ركلات“ تمورمكياوق ضاع دعاو سيتلتال
 7 وَمَلَت ل َن 510 ُ تلت ال اوس 3 يل

 :هدعاق اكد انب لع انيس /بباولا هدالع دس درج الث
 مير مخبسلم كعرداضم تس الع لب ف ورعم عرراضم لعف

 كاتاع نب لع اوبس سم فيي د سد نول ا خأ دوا كيد

 وا جم
2000 

 يعم رم لا ليتفم كند

 الاوز, ش الترم كي ل دعاو سلم
 تاسيتلم ناَتَسِيَتلَم ةسيتلم نوسيتلم ناسهتلم ارضه امس بل 00 ل م اه داوم 2 م هنن ب هم 2 2م 5 هةر ا 2 0
 بك نراضم تم العلم لوريل خ :هدعاق كه انب ل وتس

 كنام نبل وقظسا مس ةييد سسو نيو اش [روا قيد دكا مومفعماكب

 لوغم 4 ابكت ورص

 وح مبص إلا ُلَعَتْفَم ندد

 او ا يكمن ود كي ال 0
 رب . دع و رف م هس دل ف

 طه هه ردية و ماوه هم ع 0
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 نمسا باول ماوتلاب ح هدالع كو لال: فرط م هرعات
 - سان اهايكل اوعتتسما كل كس فرط سا فيي اكل وشما

 رغما
 سيكل َرْمآْلا ٌىستْنَم ُلْوُعُفَمْنَا اًساّمِتْلِإ سْمَتْنَي

 عجب هس ذادنا سار فص فرم باول هدأ
 5 هك انسوكم زج ذاتسسا ليظ درك انس اصمليزصررنم ؛ ثود

 - اناا ُكاَمِتَحدْلا اند هرملع ُكاّرِتعْإلا انجي ٌباَسِيِحالا

 - كس انب لررع كن ولو درا ليذ جدرنم
 بس هو . ورك شم التوم بسم كساتاج سر احبس سكول نأ

 : هدعاقتاكذ انب ليضفت سا سس مدوالعلس درج لان( ) كدؤع

 كل قذايرن س سنع درج السي ا لكى كئحن ساي. ٌةِشيفل
 درع ادن ا دس ريوصنم مربرب وطسيزيف كلغ يك نب ليضفسا خيبصوبب مورفم
 عومكياالاو ذا ءشالدايزر اًساَستتلا دش كج. اكةابايأ
 :هدعاق الذ انب لاما تس هوالع درج لالخ ( ومر

 كب اناجنب اما حس ةيسداع# هيام ظفل لي عوش دس ددصم
 (رااكذ_كشالتر نشساَمَتْلِإِلا ِهِباَم ع



 م

 لوبثادياشايامّشا سبب نيف لح سأ هس لوبي لين شكور انكر

 كة 000 0

 نوماس لا فيكن
0 

 0100 5 وتس
 نفت ورب فخم ماا تتم 520

 سى 00 مك اتش تقصف تؤضاكشا

 هدد يد 0 هسا ماهو سديد

 ليتل ا
 9 مو

 د صدم واس دصردشض وو دموم اا دمهودم

 0 يا ترصتتسا ا
 اهتم فرعشسا ف نمتتسا مكر ده د م

 0 حاف عه حخماص وم 5 1 ع مد ده

 اًسرصنتسا ترصنتسا قنترصنتسا

 مقص 0 ُلْفْفَتَسَي كرو
 ا تال طءاو هم هي 0
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 اى م مدس ان 8 17 2 دع لق داق ع 2

 رصنتسي نارصنتست رصتتست نورصنتسي ِناَرِصْنَتْسَي

 2 3076 م حاسه د دج »هاه ددد د
 .داوصتتس نيِرِصنتسَن نوَوِصْنسَسَح ناَوِصْنتس رصنتست

 ا رو و يدوس
 رِصْنتس َروِصْنَتَسا نروصتيست

 ليت مثااضم ليتيكفم
 رد مدام

 ربط لا ُلَعْفَكَسُي كو

ِ 4 0 
 هام كه لاج كب لطرد مترا لالا تنام دفاو رصتتسي

 0 1200010100 د دامه عد امد م اس

 َنوصْنتسي تارصنتش رصتتسل نورصتنتسي ينارصعسي

 ها 5 موس جم م2222 00 هدد 22#

 3 هد دم >ه 00

 .ٍفوعوتاو رمزيات
 قبض لا ٌلِعَّمَتَْسا نو

 + را
 ل كياوت امركم صاو رصُتتسا

 ترِصْنَتْسإ اًرِصْنَتْسا يِرصْنَتُْسإ اًورِصْتتسا اوِصْنَتسا

 ٌلِعْفَقَسَت آل نا
07 0 

 سا ا سلال

 هدد جام



 رمل

 2 الاو ل كبلطد دي وم كيا رك ماو هى جهد 0 خب زا ُلِيفتسم دعم (نكلو
 58 وباع وللا له لهدم قاد خب ادق عب رع ل يي 2 ف 3 حل

- 
8 

 "4 * ع - 0
 نامرص ف سوس نوب روسعم نارصتتسم

 كم ند دري داهم

 لوعفنم | ريكفرص
 0 قيبص | ممْطتسم الدد
 اه كب لطد ربك ستتم كيادو را ماو رسم

 تت 20

 كس كد اي شيئ ادرك اوت نازيم عش رداصم لذ صدم :ظكروس
 يك انسدع اسس مج ذادنسا

 .انركرجات جو ٌراَسْسِيَسْؤلا  انكبلط شخ ٌراَفْغِيسِإْلا
 .انانب نيشنار سك وخيم  اناكب ءانلاج ٌراَفْنِتْسإْلَ
 .اناما عفن ٌعَتُميُسِإلآ

 . انبي رع نول را ل يذ هردزم
 روطدو وقتك مك انامجتول لس سوو نا 2 سارا ل

 بس و: كل ساكن كو ديا م اج ايانب نيش ام روزصلاب
 كج انجب دس لب ولالا خد وضنل اب ددرض



 كا

 .لبلس ل اوعتسا حرط للود ىرعتشسو ا مذا باب لالود ب : هيسنت
 - لي سد, لاوعتس ا ماا اب تاس قابدوا

 (انوت هداب هاب« ءانصير ٌراَطْيْتِإلا تل لاَعْفْنا: بارا سيت

 فوم تبث ا ليبي رص
 رقبص لا َلَعَمْتا كانو

 ا / دمك ياهو بئاغر كد ماو ىطقمتا

 ٌتَرَطَقتِإ َتَرَطَصنواَسَوَطَمْسا توَطَسْنإ اًورطَفُنا اًوطَفْنا

 ةقرطمتَر امكرطتما كيرطتتا :يكرطمتإ هكر طقم
 3 م اسد واماعدو

 اًيرطقنا د

 لا ُلِعَفْنُي ناند

 8 لام ا

 25200 هو 0 رطقني

 م 0 ا ف دب | لفتت ا ل

 رطقشت نرطفنب نارطفنت رلوفتت تنورطفني نارطفني

 رم هذ د ده تعداد و 1
 َرِطَفْنَت رِطَفنا نرطمتت ناوطقت نْبِرطَفْنَ َنوُرطْفَْك ناوطقُنتا

 قوص م فص
 خبص لا ٌلِعَفْتِإ نذد

 اهو هدب 0 راع رايد او ٌرِطَقْلا

 نروطتنا اًرطقنإ :ئوطتتإ اورطنماب اًوطقتاإ
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 فورحرزضأم قفص
 د نكذد

 وتم هراي ا و ا ' ٌدطَقْست ال
 قرطسدام ف اولي ال روت اًوُرِطَمْتَت لل اًرطفنت ذل 0

 راسا يكن
 قبص خا لِعفتم نانو

 يعدد هدب راذدعاو 0
 هم
 3 طل هجر ل 36 ام

 در لا دع سس

 .- هيك انسوكم زاك اننسا
 رو لونا ل رايت ع

 - انو الب تام 3[ انوبب قمتم , ان وب اشو خاشم اكتشف

 . كاثب لع ولج ودنا لب ذ جد دزم
 دج مرعب مدر ١ و طر ءر 2
 ناشد اش اج كلب روضلاب دوطوو , ل لسبب سو

 ليباكلب هددياش. جاه سبأ ان تكي لوم كيا سا ربي ىلاد لسد 0 *” د4 م. ' ١
 . كبس سدر بس و ايفل ؛ اد



 ميز

 اني نش ٌراَرِمحْلا تبع ندين : بابا

 فوم“ تبث لسا يكف رم
 لا َكلَمَشا ندد

 2 00 الوب 0 0 ع
 َتَرَّرَمْحا تررمحلا اكّرومحلا ثّيمحا اًودمحل ادمحإ

 نسرَوَمَحإ اَمُكَرَرَمَحا تَرّرَمحإ مُشرَرَمَحإ اَمُتْرَّرَمْحل

 اًيّزرَمحا ثّررمحا

 يلام اغد اانيد سرنا[ فر حود كس جرط كيأ : ماغدا

 0000 كن اموت شكا فورتتود كس جررط كيلا هرعاق

 دمحإ تيرمحا تج تلا امايدركم اغدا سس بؤلور ناوثوب كر

 نوهت 21
 بص دا مَمَفَي ندو

 ا بفافركذن دعاو 0
 اس 2 2 ا

 ٌرمْخَت َقْرِرمَحَي ِناَرَمْسَت ٌرتْحَت َنْوُرَمْحَي ٍناَرَمْحَي

 نررَمحَت ناَرَمْحَت َنْيِرَمْحَت َنٌوٌدَمْحَت ِناَرَمُحَت
 هه هد هدب

 همحلا

 ليسو د كرك ن كاس كه يي بدو ايف وثوب: نكأس السي كا
 كام ايكمافدا
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 . فوعرضاو را يكف
 ا َمْفإ كانو

 ايوب 0 21 د هيا 0
 نر رمح ًدمَحا ىّومحا اًرُدَمَحا اًدَمحا

 انكم اج اسص طي + عر 2 تباعا او دمت ع شن كود

 فوت ايكفص
 رخبص الا ةلَعْمَت ل نانو

 ا را او ل تل

 َنٌرِرَمْحَسَل اًرُمَحَتَل ُيَرَمحَتَل اوُدمحت ل اًرمحت ال

 لاذ ينم
 : ا

 رب آلا لعفم كدد
 ١ 1 - ' ١ داء دام 1

 للم ركريطاو رلريمحم

 15 -_ هدي د2 م هن ادد م مدد سل > م نا م

 ٌتاّوَمَحَم ناد ةرمحم نوردحم ف

 0 كسا 0 ا
 رّسكلاب َكَرُخ َكِلْوخ اذإ كاكا اب خ سر قثمع مد:
 1 1 كح ليو سكس تس دعا ْ



 مه

 حس ركواي نحو ذيبص ع لينا دركم ات هس داصم ليز مردنم ب لد ود
 . هيسانسساكم زج ئانتسا

 لسضرابغ ٌراَويْغإلا - انوجددز ٌراَوْهصإلا - انوبزبس ٌداَءْضُخِإْلا

 - اند يفس ٌضاَسِيسِلَ - انو هايس ةكوسالا دانا اما

 . كانى رعد اولطحو در لب هر زم

 .كع شام | سر ايفرورطلاب روزطبس و وب بسد هد
 دول ذلود م نك ءايسنس وكل هودياش « كج اهانوب شيد رز حا

 توم شد يفس سروكدو يي« قاجو: عرس

 -انوبءايسسنس ماَمِيِعْدْلا تب لَدُيِعُم : : باب لاوياي

 فورس اى ليام
 كاَعّمإ كرو

 ا ا ماه 5

 َتُيَماَهْدِإ َنُمَماَه د١ اَنساَهْدإ ٌتَصاَهْدا اد اا د١ اًقامدا 2

 نَثْمَماَهَد 1 اًَتِمَماَهَدإ َكَمَماَهْدإ َنُئمَماَعَدا اَيكمماَه د

 اًنُمَماَهَدِإ ثمماهدإ

 .انيسيارتا باب ديكس سوت هقيرط ليد اكماغدا سس وخبباباس ا: ثوند

 هو 00 اراضم ل ينم
 كاَعْشِين نو

 كلوب اي 50006 2 ٌةاَهْدَي



 َنِيَماَه دش ناَناَمْدَس َنْيِماَمْدَن َنْوُكاَمَدَت ناَكاَمّدَت
 ٌةاَهْدَس ٌةاَهْدآ

3 2-4 

 ع ميص كاَعْما نانو

 اجوب هايس كيو باف دعاو َماَمْدا

 نيتي اًناَهَذإ امد 00 اًضاَهد

 3 هب َكاَعْفَتاِل ننو

 0 طاف هاك
 هياكل اًناَمَدَسَد قدك د كاتس اًئاَم سد



 بحاصاتنا ذيب كردي اوك تمت رداصم ليذ جددنم ظوس

 .. كانسي'

 ذا لجل انو سوكم رتل ل اويل
 سوك يحض لأ - انوبديفس همس لوح ٌباَبيب سلا - اندب (زيمأ ل بايص
 -انوجن مب ٌداَرَييِمْسَلا  اندبكشخاك

 . هك انب لرع كن ولجتوددا ليذ جددنم

 , نوت هين تس وزفلا وطب س»و« كوم سيت نوأ عددا ع
 هو انقل « ذوب سك ينك موو هو شك ايان” سبايس تنسب

 : هل سوم روبلوو هد دياشسا اد: تشيك

 - انو تنم دايت ٌناَشْيِشَحإْلا عب ٌءاَمْيِيْم :١ بابا

 فوداتس اك أ ليك رع
 مقببص لاَ َمَوَحُما ندو

 و ل بلا 8
 5 هو ب افراد ماو نشوقحا

 0 ١ لا 0 0 33

 ُهكَمو شَشِا ٌننَسوَ 30000 5 2



 ١م

 مر 20-0
 خبط الا ِعوْفي نو

 اهتساجولا 0 بئاغر كن دعاو وس سمج

 دتِضْشْسَت نيت نلطَمحَي بتشِختش

 تِضُوَقْحأ دوش ناتِفْرقَشَتا َنيدِضَشَت
 ل 0 قفا مول دج تف رس

 فوررضا وما كي
 عع قب لا لِع وكف نذو

 اجب تنم تياينوم كيو رد اعراب ماو دس وسخ

 ٌنْسْوُشْحا انَْوَشْحلا ْيِضْوَسُحِل اًوُنِضْوَقُحِإ اَنِشْوَشُحِإ

  فوصنام لريبكفرص

 خبط زلال ِعوسْفَتاأَل نذو

 هو ضاعرادعاو قش شحم

 اتِشوَشَخَت آلا َيِفيْوَشْخَتتآل اًوُنْسُوَشْسَأَ امشي َشُْخَسَدِ

 5 ب وشحن 5
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 لعام يك فرص
 الا ل ِعوَسْفَم كذو سا خيص

 دم كياالاو ذو تنم تيار رع دهاو 0

 ٌتاَنْشن علا ف

 - عيب داي لنوم اتى نرازيه كس رداصم ليزر جر دزه ب طر ف
0 
 اناناس بن َايِْخ الآ - اندءاوباشي اكسيل قاَرْيرْحدل
 اند اب انج الورك شيخ ثيل

 ل هتان لع كا نولك و رالي ذ يررزم
 ل ف 27

 اود كيري كيادو 0 كوب سنى طك اس تردوك كيا هو

 - سو سبام

 + بس اي ظنا امال اي اناث باب ب ؛ ثوند اب 1س كاي نآرقاب اب ب ؛ فد ب

 -انئدكهئومك اهلا فج ُناَوِعُمإ :بابلاالاس

 رج قرص

 ِْضاَحْف ٌرْسَآْلا ولج ُلِعاَمْلا اًداَدِيجِإ

 ْةَوَكْمَتَل ىَتلاَو ُدْوَنَجِإ
 وكل نارزوكس زامل دق

 - اند/الاهرإب اككندا اوه انلصصى ثلا ٌداَكوُخِإلا

 ُلاَدِعُما ناو
 2م ا

 ذولجي ذولحا



4 

 هاي[ باس كاب نآرق باب يب كوند
28 

 نربط نقاثإلا تب نَماْشإ باي نوكأ 0

 م ع

 ا َلعاْفَي ندو

 0000 0 هاسكي

 هر َنْثَكاََي ِنَكاَّقَت ُلَكاَتَت َنٌوُنكاَتَي ِنَدَفاَتَي
 ُنَخآَثَنا َنَلَماَتَت نص اَّشَت عير َنْوُنَماَشَت ِنَدَفاَتَت 107 م ودم < رقد وق

 اهب لمقول مكيف اواي دءاو 0
 ندماشو كاتبا نيكس[ تكاتف فاش
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 يفومترشام قيريكفص
 ءاَقك ال كن

 ومب تمم لمجتل ورم كيو . اعراب دعاو 0

 َنُلَكاَّتَتَدَل ٌدَقاَنَس ل ٌىِإَمم اثم قنات ع

 لع اذ ميل ييكفرص
 ْئم خيض ا عام نو

 دره كياال او هس وب لمجول راد دعاو ُنَتاَتُم

 ٌتَدياَّكُم ناتلقاَثُم ُهَنَِقاَّتُم َنْوَنْفاَّتَم نّرَقاَتَم

 وكم زل ذ انسان ارك م اين كن ازيئعتس د داصم لب ذ جد نم

 . هيتس اتب دج لالا هك نادوا انس

 '.انر غب اصول - انو لكشمب 2 لا - انرم موشي

 -انبلا َكلُرا دول

 - هي انب لررع كن وجود دلل يذ رجم

 نا - كم امركم و . 4 نوب سل بوب كب كف حس تييوو

 . لبو لكشمس ب بيز قنكم و - كج اه نيلارك عصر ولا رورطو بس
 - لب مل وب لججتول كر بيرق

 - كيسان مايكل اعتتسا ل دس د كل بكري روطم اع ماشا 0
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 00 ّقَّم٠ بابلاقا

 فوم لنيك ص
 وا نكح ندد

 5 0 ريش
 َتْرَُقَّطا | َتْرَدَّما امرشا! َتَرَقَّطا امَرَّجّطا !
 0 نك ردطا ٍتْرَقطا مكْرهم 0

 نهك

 تريم تريلا

 فورعرب سراضم يك
 عم مب َكَقْفَي كدد
 ايابوز ايهاب و[ كيرلي هد بافرارر دعاو 0

 نو يل رو نا د دل 0 ٍناَرََّشَت ُرهَّتَت قيرهْسَي د

 ئعس بص 0
 ابحوب كايوم كيا ضاع ماو ُْرَّهَطا
 َنرَكَشِر رَكّسا َىرَكَّسإ انَرِّهْطإ اًرهْطا
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 فورم طا قريب فص
 نعم خبص  واَنَكَّمَحَل نذو

 وب تم كايوم كيا طاري عاد هك
 َندَكَشَمَد سس ُيِرَكََّمَد 1 1 ا ما ىو يا

 نع بص زلا تقم كلو
 ورم كياالا و ذنب كاب رايساو ا

 كل مالك انساب ارم متى نازيممسرو اصم لذ مدر زه َ

 . هي اتب ورجل الكس نزين وا هّيسانس شماس
 .انلس يفرك لآ نال عدم  اصخدااج نفر
  كانب لع ك ولك درا ليزر هررنم

 زكرب هو - كاهن كثر ورضلاب رورطوكبسمب - الاد فعوادداج
 كس ابحوب كاب رولا روض ل يرو ب سهو كس ساب سب تبست
 . ولي تحبس ت كك تح وا ردام د مود من

 جاب ك سا. وبرر لص ةزهب لب عروس سبح: ا ابيك
 + يلو باول

 .انركتبزع_ماَرْكاْلا_تيع لاَمْمإ ١ باب
 يورط افصيقر ات َُمَت دوا عاصم ليلا فشمِإ ردا لعام:

-- 

 م- |.

5 

 ص
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 فود اك لييكفص
 بص ا َنَمْفأ نو

 ل بئافركُم دعاو مُر 5

 ايثمركا تمركا نمركا اًنَمَرَكأ تمربكا اومركا اَموكك

 اَنمَوُكأ َتُمَرْكا َنْتُمّرْكأ اَمتْمَرْكأ ِتْمَرْكأ ٌمُثْمَرْكا

 فوم اضم ليؤيكضص
 ُكِعْفَي ناد

 اكساب 100 5 2 مدرك

 مركش نمركُي ناَمرْكَش را َنْوُمِرْكَي ِناَمرْكُي

 حن نر قيرككو درتت نويرلا نيكول ناطر
 ا رك [ ركتمأو عداضم

 - كيسان“ اهاي داموا هزم يسدد ياسو حلق رجدداك هرعاق

 مقل هزم حس لوخييصو الع دس ملحتلءاو

 ١ هس لوفسرسود هس رد اضم لي تقفاوم كيت ملكت داو

 - كبانااب ااكزمب شب

 نكاسلاب هدام ايلماغد ال راغاكدازربي يك دبتس ان يركن كسول تشن كرف صقر
 لصازبن.ايكوب كلش دا عاف 1- آد سس و ضنوسلصو زب ساىروبجت كوم
 - هي حروتفرخ [ل قار سس ورعم عرراضعيسرانب كنس وبس هد ار انء لن عورتسح ضال
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 / ٠ م 8 .2 .٠

 -.راقفاوم كر كت ويصرس ل امرك ع رراضم تمالع لسن انيرما: هداعاق
 3 سا 8
 يب قطلوزمجي . اينأي [سبئاو ليه وك زمج كلاس كس د لا

 فورعيضامرمإ بان فص
 ا

 رم 0 مم

 َنَمركك اموكأ يك وميك اَم 2

 ._ فوصرضام قريافص
 زلا لِمَ ل نانو

 ري 0 مرتك

 نئيثك 5 تيكا ئرتتتال نيك تيذتال

 لع اف مس يك فرص
 خبص الا ٌكِيّفَم تاد
 درم كيا ال او ةس رك يزرع را دعاو ةركش
 ٌتاَمِر 1 ناَكَم اثم مك 2 ص 3 رص ع َنٌوُمِرْكُم ِناَمرْكُم

 لوف مسا بنص
 3 خيبت الا لَعْفَم تلد
 دره كيأ اوه: اييكتيزغ راو او ٌدَركَح
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 اكامردت ناكيركت ةكوتك نوتزتل قوت
 ءانسولم زج اننا لن اور 00

 اتى ج لالخ كادوا
 انكتسد ْحلَصْؤْلا - انراضاع ٌداَضَحؤا -اناهد- ُباَهُذَإْ

 -انلا# لس ترج ُباَحُعَألا - اندلرود هاَعْبَإْلآ

 . تانب لعد وود الأية عررنم
 بسمك( ؛ كام هياء روزعلاب د وزعبس وت «ةاج ل رورطرت

 ء اب اكييد ذآ دكددومدد قدام دلت سرد روع

 تت 0 ل

 .انامك فيرصتلا تاع ٌكُيِعْفَت :بار] سور

 مقبص 0 نكدو

 قس 0 سا 0 دما 0

 نم هم اس هد د

 تا اس رم
 ا كفي نكدو

 ل 500 ُِرلَصُي
_- 
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 نيكل نكرم 0 0 ٍراَمَّوصَب ا

 2 ل
 يي تست نفّوصن

0 000 
 بص 2لِقَك ناو

 هر يو 0 و ُتفّدَص
2 

 دعا جا - سر 8 00 ا ا م

 نمّؤرص انروَص ىيئزص اوقرص افّوص

 . فورعرطأم يبا ف
 الا ُنِكَمّتال كنو

 صر

 0 7 تر

 نيرصت 3 اًفْوَصُخ و اًوُهْدَصُحَ اَنِرَصْتَدَ

 لافت ريكفص
 زلال مَمَم كانو

 ا ل فو ا

 ٌتاَفْوَصُم ناَتّمْوَصَم ٌدَهْوَصُم َنْوُكْوَصَم ِناَفْدَصَم



 هم

 ٌتاَنَّرَصُم ِناَنْسَّرَصُم ٌةَمّرَصَم َنْوُفَّرَصَم ِناَحَّرَصَم مرهم ده 2 هيام امه ال و يدم 0
 4 مالح اتنسما لنا رركم اين نازبم تر داصم لب ذ مددنم

 - كات كد 1 ناروا انسة اس
 . اناونجبب ٌتيِبِرْحَتلا - انانب تشاش ٌبْيِواَّشَلا - ان ما

 ميا لا كت وتمتلا 00 كلا

 . كانب لعن ولج ودرأ ليز هددنم
 هد انام يدان اشوكب سم شا يك ين اب التو كبس نأ

 رورطو/ وره كيا ل٠. اك ودك شوت ورضطلاب دورط سم « بس انك سفرك

 - يسارك الن لاس
 ءانتدب ةركعتلا هع ةئقك باراسي

 فوم تبثادتا رم
 الا َلَقَمَت نانو
 0 0 هس
 اًَمتلَكَقَت َتدكيقَت َندكَمَت اًمَلَكَكَك تلكم وَلَكَدَت سيك
 رس 7# كرر < ه2 مهد يس

3 
 7 ا الصرح رصاصص

 7 تلبيقت قدلستت امتليقت تلْبَقن لَثَفُي قوتك 2 8

 فوم انتسب 20 فص
 مببص الا نّشَفَتَي كذو
 نبا ريموت بل اترام ماو 5 2

 د نت



040 
 4 ايبفتت 0 يك مهن 1 3 0 نإ هعمل اخ يل نع ع 7 اهل 3 ياا َنوُلَكَشَ ربي 2 ع حاد مخ عم عن م م 7

 نس

00 7 2 
 نلككعمت 1 ده 5 يقل 1 نأ هل ١ ِ . نعل ف 000 ل : ها . 0 وى سا دب ليام م ص َ هه 2

 "يا امالي اف
0 00 0 

 َنلَميَعَت ال المت د ىلييقلن هذ ا 355 ا سا لص صج ب مص

 ها نن هيه لا كان ميكو ص
 نلقفتم نرد

 55907 م ةيدكح ١ 2غ ) 1
 وه سام مدد نات 2 هلل ل اع وم ه8 0

 تالب لأ لب ك0 >2 كن ا

  لوضمل اي
 ٌةَكَمَمَم نذد
 ها 7 ه ندم
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 ظنا در ري ديل ب دع لا عيل الد لا ع دج تع نر الا ذو 2

 ُتََكَمَتَم ِناَتَلَبَمَتَم ٌدَلَكَفَتَم َنُوُلَئَفَتَم نَنِقَتَم

 تأ مدح ذاتنسا لن ادرك ا كن از تسدداصم لي جردنم

 ءانومتئاش ثحاَشا - انليمترلع مَعَ -انركىدلج نحمس

 ءانروخ ءانرلسد ”تسلكلا اندم نيران ثٌدكّكلا

 . ككسانب لررع كن ولورا لب ةرجررنم

 اا / ولعت” نراك نع درك دل بست

 هلس توكل يا لا دياشا قامو بيرق بيرو بسم كوب سب

 ا

 سو اكيلاو ةلكاتلا كك ةتماتم تاب

 فوم حبق ليف ص
 زلا َلَعاَم نانو

 60-5 0 0 َنَساَق

 م َتُثَئاَق ا اَنَلَساَف ثتكتاق تاق قَساَق
 ما د 2

 قبض 5 ٌلِماَفَي نذو

 0200 * بافرا او هكا

 ُلِياَسُت َنْئِتاَمَي ِنَدِتاَمت ٌلِتاَت 00 خب الجاي

 ُلِتاَقُن ُلِتاَمآ َىَنِتاَقت ِيَدِداَقَت نّيلِت امن نوُلَماَدُت نِتاَنق



 ا

 فور ترضي يرم/ بكف رص
 ئع خيص ا ُلِعاَم كرو

 الجالس سوم كيو اعاد ماو نخاك

 فورعطاو قربان ص
 ع قبض لاٌلِماَمُتَا ندد

 ركتم لبي ل بسب وم كيا ضمد دهاو لي امن

 َنَئِياَُم 3 َدَناَفُتآَل َنيِساَتُتَل اَكْئاَتْحََل ةِناَكُتَد

 للعام
 ل مطببص الا لِعاَفَم نذو

 كه مياه ها د هر مره هم 2 عام 0

 تالشمبافم ناتتتافم ةلِياَقم َنولِتاَفَم نآلَناَقَم

 لوفخنم ريك فرص
 ص خيص آلا لَعاَفُم نزد

 يكف جس ستر كيا وو دامو ٌهرَساَمُم
 لف دع دع نع ربع 3 دف ليما < تأ ل يام
 ةلئاقم قولك اقم نالتافم

 2 ِناَتَكَت م كو سا داس - هم د

  هتانسولم زج ذاتنسا لبن ادرك ا زنك ن ازيم دس رداصم ليز مررنم



 ا

 انرو سس سب ٌةَبَمُمْلَأ اكن رك كس سي ةَسساَسْسْلا
 كل سس سب ا رَسَصاَنُمْلا - انيبد وصد هود كيا لع سبا كوه داَكْسْلا

 انركادل س سي[ ةَهَياَسُمْنآ ان كد ىكديسدد
 . كاتب لرغ كن ولو ددا ليذ جددنم

 رلوصد لب سب دل هو + تس نولكى اكل بيزؤنشيل» نور وكانا
 بسم« ةنيرك يردد ىعيسود 517 سيول هس هةر

 1 جس ايان ركن ريد وكليصك وك وفود نا وتتم رع سا

 انه اسعأ ُدَباَفَّكلا تح َقُماَمَت :باب الا, اب

: 
 ف م : |,لحت

 فورت يت ىلا, لحفيك فرص ٠
 سس خيم يلا عافت كو
 او ذعاسة عاديا د سالم دعو ةناست

 َتُلَباَقَت َنْئَباَفَت اَنلِباَقَم ٌتَلِباَكَك اًوُكباَقَت اَئاَمَن
 0 ا ا ا ما عل وت 0 ا 206

 نيل قم ل فر

 ا

 فوم تش اضم هب فرص
 ا فاتك لنو

 ايه روت ةعاسةعت د مدكيأود ٠ باقدانص او 0 0
 ماتت َندَباَقَتَي ٍنآلَباَقَتَنأ ُلَماَكَتنأ َنْوُئَاَعَتَي ِنوَباَمَن د نيل“ ب افك رع

 ا ا ا وع ع كب
 ٍءاَقَتم ليات َنْلباَقَتَك نوِباَفَتَت َنيِلَماَسَتَت 200 نالياقتنا

0 

6 



| 

 فو عرش مارك وم
 ل ا ٌلَّباَعَت 0

 وام د
 َنْلَماَصَت ٌَباَشَس ٌىِلَساَمَت اًوَئَساَقَت َةَباَفَت

  فورعرطام يبرم
 لع اس نذو

 ا ا ْنِب ما

0 
 نلداقتتال كَنَفَتَتاَل ُقيَماَقَسَسل اًرنِتاَمَتَسَاِل َدَتاَفَمَتَاِ

 ا طافم ا يكفص
 د

 ىلا لعمان متم ا

 ده كاالاو ذب ويضع اسزعأ 00 ُلِباَقَتَم

 تدايم انت ' ِناَتَلِباَفَم ةقئاشتم نوياَقَتم نلْياَمَتَم

 هس مذ اس لبن ارك مناك ن ازيئتسسسداصم ل ةرجر رزه

 . قاب كرجل الخ كس نأزشرو واسع اس

 سرس ُمُساَحَكلا انركذدن كه يسود كيا لبث سيل | ٌرضاَسّتلا

 - انف ايي كه يسود كيا سبأ ٌفراَصقلآ - اندكرسويهيسو دلي

 كس سود تيا لل سيل [ فُيَدتلأ - ان طقس سيلا عراشتلا

 - انتثرب رن حاس



 م
 5 كانب ىرغ كن ولج وردا ليذ جدردنم

 رسح لم سيب ار, برك يسوم ل سود كيا لس سب أكد مش
 ليتر وقود و« مننا سينك يسود كايف لس سبل ادد« دركتنم

 لكس ارت ورع لس سل اكل وره بسن ؛ كي كمجر ورم س سب

 .تليع

 سوغيبصن لع ئرراضممس ُلُماَهَك دها ّلُشَفَت باب : دعا
 ا سس ناب امو عبر اندد لب
 َنُوُنِكَعَت  رَوْعَراَمَتَل تي

 ا
 ل ُبوَضْنَماي يقيم( دج مر ١ , سهو كىاير لف

 عم +, تيوب ةبد اف رت وكل ىنص ا, ىكس بت اير سببا : درى ايد

 كش يوب كر از فرح وكري ضار كس بحار دراربدا : ريشي زها ابل
 - اندامجأ هرَفْحِبْلا يع هَلَلَعَف ب باب ديا 1 300

 َنَنَحَف نزو

 ا رس ب

 ماع احم 2 520 ا 2 56

 ير ا
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 ترا اضم ليكن ص
 َنيبْحَمَي ناذو

 ل 507 1ك 2 ّ

 رنِجعبت ترثعَسُي ِناَرْثعَبت 6 تورتعبي نارثعحيي -م دمام و ع دعا سا رف ب دج عاد نع

 مامر م ماهو ماسه ١مم
 َنرْيَعبُك ناَرْتعَبَت َنْيِرْتْعَبُم نورتعبت نارثمبت

 ركع رشي

 1 زلا ٌنِلْعَم نو

 59 ام رايد ماو رثمَي

 نرمصج روق قورفت تزور نووكت

  فومرضام لّبكَف فص
 مص زاَنِيَمَمُك ل نش
 همسك 0 دمك و
 عا اما ب ملجم اوت 5 10000

 0 ايؤم
 محبب زا ُنِيَحَقَم نذو

 0 كم او 6



 0س

 هم مود دامس يمادلوإ واماه راو ده وه
 تارتعبم ن راترثعمبم ةرثحعم َنٌوٌرْتَعَبَم نارثعبم

0 

 زلا ُكَتَحفم كا

 0 0 وقمت
 ا يده عدم هدمه عده اوه << > باه

 ُتاَرَكْحَبَم ِناَتَرْتْعَبُم هَرَكْعَبُم َنْوُرَتَحَبَم ِناَرْتَحْس
  هتحانسولم مزج ذاننسما سيئادركم تكن ازيئعت داصم لذ جددنم
 ُووَطْنَفلا -انكرايتركشل ةَوُكسَمْلا  اناهأل هَجَيَحَدلا

 - انكي لرفع هربا - انعدناب دب
 هك انالرعا نورد قد ودبل

 رايتركشل و رظوو , فكل اكله« كبس اي سانام كلك سبا

 نا رضعن م اوبن كار قفين ءايلمعدناب ىلإ هس ادوبإلا دياشسم كح يدك
 0 و

 َ كانو لاوتتسا حرط نزور ىدتش د امثال باب ب

 ريشي زم أ اهل

 ؛ لش نيمو كريشريز م ىئابر

 ( و[ لو ةزرمب البي عر ورطنن كس ستي و لو عزم اب ٠١

 ( و دب لمكو قزم لبن عر ورش سس سنت تل ) لو عز ليس (8

 انيك مرا ع ٌنُدْسََح ع باب كياكل ص رمد بس
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 فوراس لا, ليذيكفص
 مبيط ا 5 نو

 ا داتا فاقع سا“ قش رتستك
 َنكَيَْست ترم ٍُتيْرَسَت 0 يَ ّت

 هم مم 3

 م ا دم 0 راق

 نود 0
 ميص لا ةكقمَكُي تاو
 10 يمك 4 و 0

 0 0 1 ني ْرَحَكَت ليوستت 0000 36 2 و دمعي ها

 ُكَبَوَسَِكَت ُلَبْوَسَت١ نتيمرمتت نَبرَسَتَت

 فورحر عام رمإ يك ضرص
 يب لا ُلَلُمَسَت ندد

 هلل نبي رك ورم كياوق ضامي د ماو نير م 3

 يد لا ةَسَّرَنَس ئتزتت اوئِيْرَسَش وَبْرَمَص

 نس رسم



 اء“

 فونت ىريبافص
 الاٌنَنحمسَ كرو

 نيس رمم و 07 ا
00 

 ل ان يكوم 00
 الا ُكِيَحَمَتَم كانو

 0-5 00 هز لم

 َناََلِسَرسَتَم مي نولي رسنم قالب كَم
 سه مدام

 .قانسوكمكذ ا او ّ ىنازيهعسرد اصه لاذ مرنم

 - انس هع ذاهادذان ٌوُقْخْبتلا - اننييماجاب كٌوُرَسّتلا

 .انطال جرح َدَّكَلا
 . جانب رعاك وطودسأ يف مسدنم

 نوّكول نا« كنتي ليل ماجاب هد ايل نمت كد سادي اش

 رولاب رورط لبي ( ىفتك رس ا

 دوسي نك

 - كيسان“ ب لاوتسا مزال وا بسب ل عتسس كاي نآرق ب اب ري

 لاوتسا مزال للود وا لب بابود كس لصو ٌةزمباب يشري ه ىئاير

 2) 3 - ا سلو
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 - انوب شم 000 هديرولل ادا

 غاَنَكْنَمْفإ نكدو

 او 0 هو 0 ّقَقْشَوبا

 نفضْتَرْنا ا ٌتَقَشْشَرُبا 0 اَكَقْشَرُب١
 اًمتَقَشْتَرْبا د رد دم 2 ل ا م

 92000 دايهدجسعحا مدد يدد
 ذرما َتَقَشسْنَرْبا قا

 5 تب ار 0
 الا نِيْمَعْفَي كلذ

 اي 5000 0 ٌقِْفْصَرْبَي

 َنُقِشْنَرَبَي ناَقشنوَبَت ٌقىشنربت نوفشْنَرَبي ناقشنرَبي

 مينو ب نوع عجل او ا نو هج د هيمو عا

 ناَمشْنَوبَت هولا ميت اا قشنربت

  فوضتاومإو فص
 مقبض الاٌلِلْنَمُفإ نانو
 يد

 احول 0 اصرار دعاو ٌقىشْن دربا

 - مه اسم

 نشهشَرما اقفشَرَساب ىِهِفْضَرْبإ اوُقِشْيرَما اًمِفْهَرَبا



 ل 0 2 :رعاو ير

 هم حريك |

 ادم ب
 رتببت و ٌةينَعْفَم ناو

 0 شو 2, دام ماو شف

 ناَتقِشْنِإيم قي َتوُفِشُش رجم ناَفِشْنَرَتَم

 تاضشت

 وك اشا سيدرك اتاك نازي تسدداصم لب زري دنم

 0 .كتلانس

 ءانوب هايساك ولاب ساكن علا - اند عج ماجنرحإلا

 ءاضعوتلا تكدنشلا

 زلال ردو لف

 نقولا كثب اماناموب شوسا

 عجب شام قلو ىلاو لاب هايس دو ء لوو ضني ىدلم

 - كل اهدب
 - كس انخاجالول كم 2 كو ءايست الا رول ماعد



. | 

 اندر يحدد ءاننم ُدْرْمْشْسْلا  ٌُنَدُنِهْفِ» بااسد
 كنود ندد

 كك 55 006 د!

 هويت ررعشُق)
 نفرق وب عج زعرور قرط تف لا : هع
 تتاوايوركم انراس نؤلورركم_ررلل بت تارت كك هيجل: 57

 ول ل افرك صاو ةَعَشفإ قبب #1 َةَلَمْهإ نانو ١ فيما لئايافم

 .ارمَسْشإ اَعَيَسَسُْفإ ُتْوََسْف اَوَُمَشَف) اًرَكَشَف
 فرفشه َمُكنَرْمَشْفإ اَمُتَرَوْعَشْفا َترَوْعَمْضا

 دج اس ماس ل

 اذ معشقا َتروعَشُفإ ما اير رمشف) 71 د ع تحب ماه واد 506

 ا
 نابل اع 0 5 1 0
 520 06 نارفَشْشَي نا دهَشَمَد ةِيَشُفَت نوروشخي ناَدِهَشَفَي

 2 د ل



 ا

 فور عرضا يباضرص ظ
 مخببص 0 ايَعُمإ كلو

 اج يشار 0 امرا دعاو ةيشف]

 مم
 دقوا د يحب 0 داس 22 لا

 نررعشقفا ارهشفا يريشتإ | اذدكسُف ًدِيَّشُفِإ

 200001 فص
 رعبص 00

 اًدع تا كده خف ال 5 0 ً ع اًديشّمت ل

 َتْرِر ف ا

 اتعاب رطب امد عاد دبع وقتا عل ثون

 ٌلزِرْعَشُفإ ٌرِيَشَق] ديم

 دِمَسُتَك د . جاتك اباعذي رطل مار ذيم
2 0 2 2 

 _ طانمليكفص
 مةبص ا

 500 07 ٌريَكُفَم
 11 تأ د“ اك وه م 57

 ناترمشفقف ةرهيشقفقم َنٌوُدِهَشَفَم ناَدِعَشُشَم

 ْ ٌتاَدِعشُفَم



 الرو

 . تانسولم رح اتسا سن ارركم هت نازمم سير داصم ليزر مردنم
 . لا هدسكارب ٌراَرُِضتسْلا - انابضالان تخس ٌراَوُط خال

 -انابدس ٌراَوُخِيْسَإْلا
 . كاسب ليرع كن ولو درا لي 3 مرنم
 تاكد كن ؤلود نا ب كح لبئاج بن اكل ورطلاب روز لول بس

 هو « 2د/ لام هددكاربب سرت شايب كيب ايانوت سكب ضال

 . يفق نس نروك بس وو « كوب فد كرب

 ىابرب كس يفيرزم ىلا
 : نيو كس

 -_ ذاضا هس فك يا توج لالش اسنار راج ابدي نحت عار

 د ايهم تذوب هكسورج لابد

 - م فاضا اكد ادن تح فرت نحل وتندرج اب قون وبر

 : الث باوإا تاس دم لس
 سدي نقب اب ول والعس باي وجاي هع سنا : هيمذت
 سر ركاوتلاريرينص فرم مب كراصتخا باز سن عتسم

 -اإ

 مذا سات اسهس نوفي روب ليا وكم ان ب [بلط زيزرع

 لش انما
 ردايح ةنسلحلا كي رك لكم ال ةَنَئْمَت : باب لب

  اناهّروا اي انعّدوا



 يا َنَلْحَف م نزو

5 ٠ 

 م بفرض

2 2 

 مك ع لع لنا م
 رم بست م َلِماَمْلأ هَبَيْلَج ٌبِيِلَجُي ببلج ادق

 - لا ا ل ومد مدس ين اريد> امه س72 سص

 رِضاَحلارمألا ببلجم لوعفملا هَببلج ببلجي
 هادم ماعاش

 َبِبلَجَتال ىهنلاو ٌبِبْلَح
 تسوس متر اكل ؤلود لووك در صشوا فتورضرصم ؛ هيبنت
 (لوراناماياصتلداج» (فورعم) اناسدلا داي , سي , يحك مر ىلعبر ولع س

 5 هيكل نار كس سر انشد كنك

 . كاتب لع ّك نولجو دل يؤ مرنم

 زكر لبث «هعسساو لحدا رداه وكنب دوي سا« انتات ود هو
 - ال سوا سئ اه
 ءدئاز نزل نايميد كمارو نبع ٌَكَتْعَم : بايإ سود

 ماد حاس 2

 اناعرداايانعزلا نال :ةَسَسْنَفْلا كعب

 روج ور
 الا َنَسَعَه نانو

 كو تح لِ ١ ةسنلق سنلقي سنلق نسلق هلق ..نيشلفم 6 ملأ 00 يل تل للا
 رِضاَصلاَرْمَدْلا ٌسَنَلَفَم 1 ُى قل هلق 9

 فاقت الإ 5 د و دك

  كسانب لررع اكن وليت ود لي 2 مدنهم
 بس هو  ةح لوا لب بس و شايب ىو ا يل وُ سا و ُ ٍِ طا



 اه

 ل لكس حلوا سنى دك سر
 تاتو او نايمرد كسررلكن رعروا اذ ُدَنَعُوَف ؛ 0 0

 مادو موش

 انانبياي اننييمسن# سَرْوَجْلَ

 ميت تورم 1
 0 نكلنو
 ا أ يل 0

 000 ي ض

 تروجحجم تمَمنآ هَبيروَج ٌبَرْوَجَي ؛ تجد

 مس د اس 2

 0 سا دار ملا دقو 000-60

 هي انب لررع اكن ولورا سر جردنم
 هزوروزعلاب روط نزلدد هو, ايل نينه رزوم كس بسس ناادياش

 < ندب برنار كيد مس ينوب

 «دئاذ اد نايمرد كلكم الو نيع ٌةَكَرْمَم ؛ بابا
 هداسو

 - ان انبي اي انبي هاجت إب قر تبع

00 

 0 كم ةَقووَس 200 0

 ِءْرَسُخ تسساو نورتكس :ةفاكلا ركالا
 - ميس نادركق كسا انكي ذادآ ةَروبَجْلا
 هك انب لررع كن ولطمودردا لق رصردنم

 ند 0 ١
3 

. 1 
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 - كانب لءرعىن وود دا لير جردنم

 انييرماجاب قب بر قتع د لق انبي ايما اي لس تادوكك يا سا

 2 شركت ناو ار وزو هو 2

 ء دكا هاب نايسرر د لكن بكرا ءاف ُةَنْحَبي ُكَلْعَبَي :باب لاوكباب
 ل اع دع وفا نب ف دع

 .اناشياب انين كام نيت ُةَلَعيَحْلا تح

6 
 و قمت
 مما وهده رادع

 ا ع دقت ةةلعيخ هوم > بص مهد م2 ومراد د دبه

 ٌلِعيخُت و ىهنلاو ُلِعيَخ

 . ميك ن ادرك يكدس سا . ان وراد هذ « انور زفم ٌةَرَطُيَّشلا

 هع ني لوك نولك درا ليد مدرزم

 + ليم, ترو يا ى او ذنبي ركن يتس دب, صخر مدن كيا
 كروب ساو هذ دكر

 «دئاذ هاي نايسرد - لكمالدوا نبع َكَيْعَم 1ع . باب اش
 دو

 ننال ية عبس قل 4 هةتيرشلا تج

 هضم
 لان يعش نذو
 0 8 000 0 مرو
 ٌَفيَرْشَو ٌكيبَرَشُم م لِعاَضُلأ ةفيرش ترضي فيرش

 ا هبه دادي هم

0 



0 
 5 نت ناوزل كنب نإ - انرركل كلت يز_وس ةَنَيرَجلا

 0 هه نارك ن الكولا ليف وردم
 ناصح نلبس هد نسلوو ءاقع اننركلك اكل_و سمو

 تيروككيأ ى او ذركل فت اذ_وسي اسكت
 « دما فلا هدشليدبتدسءاي دعب كس داكم ال ٌةلْمَم :بابلاآلاس
 اناني اني ةاَسْنَقْلا تع

 ثلا الاي ريانب ك تقسدكودعاق هسدَيَسْمَقْلا سلصاإ ءاَْنَمْنأ
_ 

 الدلو
 . ٠

 مي تس فص
 زلا قْحَف نزو

 ةككا 5 , ف انه مدام ع 1 2 0000006 0-0 م 006-5 7 هس ل سلا ل حد

 يب ماه ل

 نيلَمَّس هل

 هوست باقات ٌىيبْلَفَم لسلصا نيئلَقَم عا مسا

 نينكاس عرامتجا لس نيونتردا ءاير مي ايكاي درك ذع وكتيضرح ءاي قل الم

 . الوب نييْكَقَس ايكايددك ف دطوكمي عل سا ايوب
 -- ةعضكو ساه اخ ستتم سلف قققت . لوعغلمس|
 نينلاس عاج نايسد نزثروا فلام ايد لدب تاذلا 7 نقلاطم

 ء ايكود ٌسْحَقَمايلَكف لاهيا ايكوم
 . سكاس لبق ار رعاقم ته نوبات كن وفصقأ

 . عي كادر ككعا  انلا# يجمل
 و ظحالم لي م١0 رتص



 اهل

 . هتان لررع ال ولج ودرأ لي رهددنم
 «لديوا لوس ادياشا ٌكلضرو سل و أب لستر وكب سوو

 هل ىداعصُروا لوول ؤدد نا نإ

 ذاضاكف ودجر اذ تس كيا سس سجالاريبار ريفيه قاب ق كك
 + لم نيمو كن سا ( وب اياك

 هب جوخ ذك الالاربإ كذاشا الر جوُختك بق (1
 (تاجوت ناد مب

 هك عصير خلا ل اظدعبكفاضا نقر َمَسْبدَرَحل ا ل
 ( كامات كالو مب

 كأي نآرقب اب سك أي سس باول أك َيّرْحَّدَص 8

 ا ا مال دوا دان ران طي حسك يك 1 اب الم
 - انصيّررو اداه ةيلجتلا ع

 رتصفص
 لا َنَْصْفَت نانو
 رضاحلاَرَمألا ٌبِِلَجَتُم ُلِعاَمْنآ اببْلَجَت ٌبَبْلَجَتي بَبلَجت مادو دم يردد 22

 ٌبَ'َكَجَنَو ُىهَّتلاَو ٌبَبُنَحَت
 - ميكس انب لركن وعددا لذ مدرنم

 در د م م, لك نيرو ارد اير ورضلاب رورط روع بسد
 ل ل شوا شرد اه ذرب كلا مصسروإ تمرراي
 ك/ء زد ندا ق داين كران دبي حسرلكداذ ٌقْخْمَمَح ؛ بابا سود
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 - انني وُ يا نيد لدإ :ىنذ نايمرد

 روب
 لا لنعفت نردد

 نسيلتتام :نتعاملا انيلفت سينلقتم شلت

 نسعى ققتكلت يواخلا 5

 | ريغ نطو وا قست

 فيا سا« ايان ل روزعلاب رورطوك ل وورم بسم

 -اتضيلإوا لم شاك, كج هانت سنى قدك ت ادوك
 هيج لدايد لنداء يي لش 6 0

 ريصنم
 لالَعَمَمَت نود

 ةمتا ةيقنا فمسو ع 0

 نك ب يقلد كمت رماخلا رخل

 - كلان كرر لولو را ليز مدرزم

 نت رانا قدا كون سن يلسص كسر تع

 "انين انا يازبسب ثا كنب
 هنليتبلا مروا دع دز كةقنكت باباش#

 ا

 -ات تنطدب ءان ول ترق كاملا ا



١ 

 مهتما
 21تكشفَم نكدو

 ثا ماو ةيزحكل يضاخلا د الا
 كسالي لع 1 نوط درا ل يذ مد دنم -

 هس | « انو تمم تنيظدب كولا مث الوب تنيطدب هددياش

 كس اجانب لس تنيطدب -
 بابل اوي ١ من دار اف دا دئانءام دي تلكراف ُهمْوَصَت

 بروش تلج كنان داو كايمدد كس موذهيننا 

 رشف
 رتل ٠ .بنم + داهإ

 ده 1 جاو دف د الك اد لا عجيل عا هو قع مح. طيز رع تل نع بتم

 بتروحتم ٌنلمافكآ اًبّرُوَجَت َبَرْوَجَتَي َبَرَّوَجَت

 برْوَجَتإلا َىهّتداَو ِبَرْرَتَبَم ٌرِضاَحْنا ٌرَمآل
 بجبل ناو رك كس ل - انوتود إن را
 . كك انسب لررع كن ولو دنا ليز رجم
 ده يل ل « دانا هزم كالو د مت

 - ال وطب لس م رزوم نب

 لكم الو نبع دي ارث دان كبي تسداف 0 :باباكم

 دايت كربلا مخ قا هاون و ايفر



 ااا

 لا َلَّوُمَمَم نو رهف م

 لِوُرَسَتَم ُلِعاَسْلَأ ٌةلوَرَسَت َلَوُرَسَتُي َنَوُرَسَن
 ندرِيسك د يتلو ٌلّوُرَسَن يالا ومالا

 - كلاس لع ى نول و درا لب ذ مددنم

 . م ابحت اب رورط لب ءايل نياكه اجت اي هس تدوم شما دياش

 0 ا هول

 رداد انو دئازران ديب ترلكءاذ ٌنَسْمبَمَح : باب لاولاس
 .اننر دل يس اد ُلْحَنَخَّقلأ سبع رم اذ داب 0

 ريفصوم
 مساس د

 ا 4 تنو

 نق ا ميقفا و نيتتتو ساتسلا ومالا
 تك نارركى سوت ادانرلاذ قنات ةشتنيفتلا
 - كس اشبب لررع كل وجو درا ليز جردنم
 نهتم [ب_ لب « بسانببب نك اكن يتس ادب ل وأو نادي ام

 .وركت م ىلايرفان مت. / لوو يبد ل رك

 ريباك م ال روادن ءاز ءان لبيب تس رلكااف لحقت : تت
 ماللاب تير مؤ نين ماللاب فرعم يسيل سعرات أي

 رمضطسم از ديدانب ىداي يسبسانم اع توَحَسَتَح لي لصا ِلُْمَمَت
 ابدركنكاسوكماي جو كذ_راوغد ل معد ايد لدب سورس



 سر

 رطل الوم ٍلْمَمَص قلمي اوم نينكاس عرانجا س نيوتوا داي
 (اننيل أر ايوب يَتَم ت ٌيَْخَقَت م

00 
 لا ئعفت نود

 ومالا نيشقتم َُلِعاَنْلآ اًيسلَقَم ىنْنَقَتُي ىِبَشَقَت

 نسشفك' ل: :قكلنا و يشتت قضاخلا

 1 ُ انبب لع كن ومتوددا لي ذ جرد نم

 سس قو بوث روزعلاب روطوو اتي سبيل وو شاك

 صلوا بشل أذ
 نب آس لي كاي ناقد اء لب بابدد ك َمَجْحَرْحِل ب ق
 ةناننفدعبدس هلك نيعرباز لضو زج لع حاف هوس! : بابالبي
 .انثب عي ترب ساَسْسِعفْلا تي رئاز_كمزز سووا

 لا َلَنْسَعْفا نانو
 ةيضحتت ةماكلا اناستمتا ها ل

-_ 

 شينمُسَت آل ٌىكقلاَو ٌسيسيُنَعُمإ ٌمِضاَحلا رمل

 - كءانب لرعك توا ودا ليز مرنم

 كرب ا تندوككيأ نتن ام سب انني مكي تريوك أوت

 - كسرني تببمب « كك برز
 رمكمازو ناد ادئاز لصو زم لي سس. ٌءَدْشِعْفا : بايباسود

 انهت ءاقنإس 1 درمان ماب دعب اك مال دهان نو نايسرد لس



 1م

 عسا كرمك س رئان فلا » اب امن ٌياَمَنِل ا سس لص 2 رَسإ

 داَقُسَمْهإ نذد

 1 ايد لدب هس هزم
 رز يور

 ىئتشم ُنِعاَمْلا ءاَفَنِيَسأ ٌَقْنَدَسَي ىقتلسا
 ِقْنَدْسَسآَل ٌىَّشلاَو ٍقثلدَسا ٌرِضاَحلاٌر مآ

 - يس انبلررع كن وطت ودنا لي ذر جردنم
 لس شو سبت تعج دكر لالود هو « سايل تجهودياط
 - ءاجوحتج لالود م

 .نيبلعلا بَ ِهنِيُدُمَحْلا ِن ١ اًناَوعدرجاو 00 2 23 2 م



 لا كواتفلانسحا

 مدد واتنلا حا

 مو واتنلا نسحب

 0 كواتتلا نحر

 م ىواتتلا يصح

 1 واتنلا نسخ

 قف لكواتنلا حا

 ع كوالا سا

 ور تالما 0

 با 1 ىالما

 كلابلادقنا رميت

 ذانلز ايليف مل ديقع نك بيرث ١

 مز ل اكبيفلا لع دي
 ووراءرورصلا نيكس

 م ره دلال سري

 تداجت و تشيخم وبرج مالسا

 مك لوس رووسا

 (لاك)ي ولا ريت

 اهلورنت

 نبات
 نور واقف

 5 ارث حرالصا

 تدالوإيبط

 تم لاس و نم رج

 ”لم رح تايتوقل

0 

 بحاص تا ريشر قم ممالع

 بحاص رجا ريش رقم ماع

 بحاص رجا ريش ر قفم ماع

 بحاص تا ريش ر قفص ل لع

 بحاص رماد يشرق” مالع
 بحاص رجا ريش ر قش مالم

 بحاص تا ريش ر قم مالع

 بحاص رمت! ريش ر قم مم الع

 واتت ىلع فرشان الوم

 ونامت ىلع فرشان الوم

 يوليو رشا لوداشت م

 ررفص لا ارفرس مئربازوباانالوم

 ررفص لا زارفرسوازوباانال وم

 ىلاثع قت رجم نرزوم سسج
 ىلاثع قل رجل وم سسج

 قا دبع رجلا

 نير نكبارمالع

 ديلا دبع فينحج
 دي اربع فيتح رج
 ىلاثع عيف رم قم

 قيرق لقا

 اع قل رجب قفم
 "عفش رب قم
 ئواكوراب نكوبا

 سئامرف بلط تفم بتكت سرهف

-/135 

-/135 

-/135 

-/135 

-/135 

-/150 

-/150 

 ئيذ
90/- 

140/- 

80/- 

160/- 

140/- 

50/- 

50/- 

120/- 

200/- 

75/- 

125/- 

20/- 



 لرع تيل رع ا 1

 يلع عسوددا دنيا وماقلا

 ودورات + 27 ير و

 هدرا رع  ىكالطصالاىوماقلا

 ل رع سودا هم 1

 لدازج روض ولاا رقلا
 مود رم

 م ع

 ئدني ت دج روامالسا

 اق تادانا ١

 الط ماقق لما كم السا

 7 نييدلا

 تارلمم بري كس ١

 ريحت بالقلا
 تدايبط ماذا

 بدال سصقل 1

 ماشن الا بييلاسسا
 ريثما تاداذملا

 تاتا ويلا ترج كس "ذيطع دبا ملأ ماا ا

 شب دك كس تاعقادى دم قالغا
 تيثح ىرث كيل
 تايلور | اما ضلوا

 نارطسم رول ئدازآ كير
 نآرت تايلج

 هاا قمت «ىربط ةجدج

 1 قطا 8 8

 تاقرمووراةر رش تاعض و

 لوارلم فداعملا ماو

 الارق روح

 (رروخ» كوب كار عديدج
 دلك ليدز ريع امرا تفل

 تاعوبطم مبا دنج ىرامب
 مورد

25 

 اعواد

 معاد

 معرح

 مع

 هد

 مرد

 مع

 معرع

 ةءزع

 مرد

55 

 مع

 اء

 مهزع

 ءهرد

 ارح

 لد

 مهر
 موزع

 فيز
 معد

42 
 مد

 مهزد

 هعاد

-02 

 مع

 مورد

00-1 

 لئارف بلط ت فم بتكت سف

 1 نإ ديك و رعمب تايطخ

2100 
 كشر ناتبد
 باح اور

 ع !لومر يرس

 لواج 2 ضاوفاوارقلا رش
 لو 0 //

 كل

 كايد

0 7 

 بدالا ةخفن نرش

 ؟بايك تاك دي ددارببش
 ثيل رش رو ا كدا

 ص نايلدووراررش

 ويش وت لال وتل
 م اليسا تّلذا رص

 ري هس تماقتناو ريض
 تاىقاو زيا ترج ل فاحاءالع

0 

 211 تري

 رالصا كرف
 لاو رثاءاسا نف
 ريق ركاورأك

 ىراق فرصلا كازنيم
 2 وررا م/ /ر

 مالسالا ذك
 ثيي دلع
 لاثع تالاقم
 ؟ جايك ييدوسا

 برالاةخفن

 ىو

 لاسم ىك اع سنام
 ا

 (ميرلا بخ نال وع )
700 

 امد

9 

 هؤرد

 موزع

 امد

 مود

 مهر

00 

 ةءزح

 مرد

 مهرد
 مهد

 هد

 مود

2-5 

 1ك

-2 

 ااهرح

 هاد

 مهد

 " ءلد

 مهر



 فيناصت منا كوفر يكل الا ديحو نوم تح



 ل
 ك2

 5 ل 2
 ديل اربع فينع قاوم

 هيدرا” هاد تم برس 0 تايقص

 تائكدت كي راس قل حس بس ناين“ جس يا ركراش راكم ركا روضت

 نم لوضع لبي رول ني قلو ول رك هدو تارا قلع قالا
 وك اودزا يشر دعس نراك مد نواعم رب روط لمحت وي كيت روا دادي لامرف

 تمم كتبا فيج كروز" يك ةسادا خال لغز رداد
 خملاج سس بسس لانا“ نوح ”هرعت رز ركع لين ىعكك ف مع ىلب سيئات

 قفار روا داتسا لاس كس ىيارك يمالسا ماج باّتك ف لوم -<س ديفم دوا
 لكاس قاتم حس كرت ز قباووزا كل وكول لورا رثب لابن 1 يل لا لإ ءأق الاداد
 ذي اذ لوحتا جسر لاح ختام كس فرك شي شور اك ثيدصد الارق

 2 ار لا ب كن نرزووورش قر ع داوب ل ترا ساسا# يرد

 يل © كر ة ارا غوركت اقلقت كس ىده لايم ل لت كدايت كرز
 درا كابس ل يلو خ كي كب اك ا لإ كس يسد هر وش يفهمك ولد

 عروش كس باتك <. ايكايكهدافتتسا لت حس لاوبا لم دش عري عروض وم ىلا لش
 - نعي كس لت رك اكل ايدي لا هج كف سان كس مك لوسد ل
 تشر ىلارس جس © وم اديب ب ذج اكئرادرب لاررف كر بوش لي لد كس لوئبلو

 | تك 2 اتيت قلب رهط كس فس ركز يبي حس لو حس نلا دوا تب تالوراد

 لوبان ويلا وم ةتكب وكل اح ترروص م ذي داسفوووج وم لن هرشاعم مكس لإ

 < كرورض تعاشاك

 لد ق زاوآ قل مانو

 (ءاود< ريوكارطا)



 شلع »2 ردا ياك لد يريح هديت

 » ٠4

 ىو لروطخ
 لم ودراروا شكل يف رع

 وترك اق لايزلار دب : فيلع

 كت يعوت البا ىلاو نامل تاكو طخ ل وررا روا شكلا ءيلرع

 ذاب تكي عقاوم فل هواي اوس ل لج باكل اثم يس رواور فن

 رواىرتفو زين لوتساوخ روى اد ةاج ىو ل كس تم زال رواولخ لو

 تمام طمخددالط كح لان كك تك لع ذل ومن لس تانكي قيلت

كتاريبجت روا تاحالطصإءلئافنلاىرورض قلختم
 هروك مرش ذاذب كيلا

 ب ايكايددل غيت سس لون يز لوز

 كلو رش روش كس نلاروالوكك مانت كس انو لن رخآ هبت

 رهشروا كك قب قب تتقو تملك درو

 حجو كش < لام وب ضل كج لك مان لس
 اكذ» ٌاض طخ

 هوب شيرنا

 كدا سا رك لك ( ناكل ورش روا ل ولكل سدد كت سرهف سا

 -ه باكل يي ىذ "مل نسا ديغالب باكا ايع

 هةعبردعاد فرص تبق

 :عياكغ ل

 اله 247554 دئبإلو هنيئا بك


